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A

discuss20 sobre n2o-brancos livres e libertos na sociedade escravista permaneceu durante muito tempo presa a dois tipos bfisicos e interrelacionados de quest6es. 0 primeiro tipo foi a quest50 da mestiqagem.
0 segundo, a dos graus e mecanismos de controle por parte dos segmentos dominantes da sociedade.
As referzncias de Gilberto Freyre a negros livres e libertos s5o
mais implicitas que explicitas, mas seu esquema interpretative permite
inferir uma proposta de anfilise sobre livres de cor.' 0 centro de seu
raciocinio k o processo de constituiqgo de uma civilizaqgo, de uma "velha civilizaqgo", o que o leva a, em um primeiro momento, privilegiar
unia temhtica de inclus20, de constituiq20 da sociedade e de arregimentaq5o de pessoas. A arena onde este processo de arregimentaqgo ocorria era o espaqo domkstico regido pel0 patriarca, mostrando-se assim
domksticas tambkm as prfiticas que a instituiam. 0 lugar central passa a
ser ocupado pelas prfiticas familiares, mas t2o somente pelas prfiticas
familiares dos patriarcas do aqucar. Se o conjunto da sociedade era
organizado pela movimentaq20 destes dltimos, libertos e n2o-brancos
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livres s6 podiam aparecer como inseridos no esquema de grande familia
instaurado por aqueles senhores. A famflia patriarcal comportar-se-ia,
assim, como a familia dos escravos.

A "inclusiio" daqueles, portanto, supde considerg-10s "excluidos"
da possibilidade de instaurar laqos correspondentes Bs perspectivas e
problemas colocados por suas posi~desespecificas na sociedade. Libertos e ngo-brancos livres surgem, assim, como estritamente dominados e, no limite, como descendentes ilegitimos dos mesmos patriarcas.
Entrelaqam-se firmemente os temas de uma dominaqiio social
inescaphvel e da mestiqagem. Uma movimentaqiio social plena de niiobrancos livres so podia aparecer como elemento diruptivo, no momento
da decadencia da ordem patriarcal. 0 "mulato" como ator social s6
aparece explicitamente quando inserido na "decadCncia" do patriarcalismo (skculo XIX), e ainda assim continua sendo visto como descendente do patriarca. Mesmo a derrocada da sociedade patriarcal C vista
como produto da atividade dos senhores do agucar, embora como efeito
perverso daquela a t i ~ i d a d e . ~
Anilises relativas aos Estados Unidos da AmCrica niio podiam
seniio suprimir o elemento evidentemente edulcorado da concepqiio de
Freyre. Elas atribuem a libertos e niio-brancos livres um estatuto especifico, segundo o qua1 niio seriam "nem escravos, nem senhores", no
limite aparecendo como "escravos sem ~enhores".~
Reaparece, embora por razdes opostas 2s intervenientes no raciocinio de Freyre, a noqiio
de que sua movimentaqiio s6 ganhava sentido quando inserida no quadro dos interesses dos grupos dominantes da sociedade. A inflaqiio da
cor (OU,antes, da descendencia) como mecanismo definidor de posig6es sociais levou a formular um modelo centrado em castas. Em suma,
a exclusZio social nos termos mais absolutos, embora sen1 alcangar a
dimensiio tomada pel0 fendmeno na situaqiio mesma de cativeiro.
Em outros mementos, a historiografia relativa aos Estados Unidos
apontou a presenqa de mais de um mecanismo organizando as possibilidaGilberto Freyre, Sobrados e Mocambos, 6a ed., Rio de Janeiro, Jos& Olyrnpio; Recife,
Governo do Estado de Pernambuco; Brasilia, Cimara dos Deputados, 1981 ( l a ed.,
1936), pp. 573ss.
Ira Berlin, Slaves without nlasters: The free tzegro in the Antebellun~South, Oxford,
Oxford U . P., 1974, passim.

des de circulaqiio social de homens e mulheres negras livres, incluindo no
raciocinio as escolhas matrimoniais. Ou eles mantinham forte ligaqHo com
o mundo dos brancos ricos, ou permaneciam no iimbito de uma comunidade afro-americana, no interior da qua1 se capacitariam apenas para muito
limitadas possibilidades de acumula~iio.Estes caminhos estariam mesmo
distribuidos regionalmente, demarcando uma forte dicotomia entre eles.
A possibilidade de ascensiio instaurada por laqos estabelecidos com os
senhores e ex-senhores ficava limitada Bs areas adquiridas pelos Estados
Unidos apbs a independencia, ou seja, aos locais tributarios de esquemas
ibkricos e latinos de colonizaqiio. Mas o que se busca nessas anfilises k
observar que tiio somente a ligaqiio, de preferencia pessoal, com o mundo
senhorial era capaz de produzir estratkgias eficazes, por exemplo, quanto
i acumulaqiio. Assim, entendem-se negros livres e libertos como manejando apenas um tipo de estratkgia eficiente: Manter o maximo possivel
de aproximaqiio com senhores e ex-senhores. Niio surpreende o fato de
se concluir no sentido de que apenas mestiqos alcailqavam a afluencia, e
somente nas keas onde as unides inter-raciais fossem contempladas com
alguma simpatia pelos "costumes" senhoriak4
Assim k que a parca historiografia referente a casamentos de
libertos e de negros livres freqiientemente enfatiza a endogamia. Mas
interpreta esta tiltinla como resultado da exclusBo sociaL5 A isogamia,
nesse quadro, aparece como destituida de significado, como incapaz de
estar inserida em estratkgias de sobrevivencia e de mobilidade. Casarse com outro niio-branco seria uma espkcie de condenaqgo. E evidente
que os autores que enfatizam os mecanismos de exclusiio niio pretendem chegar iquela conclusiio. Procuram, antes, estabelecer que as unides e interaq6es niio se estabeleciam de mod0 aleatbrio no tocante B
cor. Em outros termos, apontam para a intervenqiio do preconceito racial,
que inseria um viks nas escolhas e nos contatos estabelecidos por cada
um dos membros da sociedade. Mas subsiste o fato de que seu esqueLoren Schweninger, "Prosperous blacks in the South, 1790-1880", The American
Historical Review, v. 95, n. 1 (1990), pp. 34ss.
Verena Martinez-Alier, Marricrge, class, and colour in Nineteenth-Century Cuba: A
study of racial ottitudes ond sexuol values in a Slave Society, Cambridge, Cambridge U .
P., 1974, p. 97, embora sua anilise sobre uniBes interraciais "n2o-legitimadas" seja
diferente. Vide tambCm Eni de M. Samara, "A familia negra no Brasil", Revista de
Histciria, n. 120 (1989), p. 42.

ma de anhlise niio C apto a fazer compreender o sentido de alianqas
outras que niio as estabelecidas com brancos.
Neste texto, busco identificar as estratkgias implicitas tanto nos
casamentos ascendentes, quanto nos que supunham certa igualdade de
posiqties entre os parceiros assim como naqueles em que um niio-branco livre ou liberto se unia a a l g d m cujo estatuto era visto con10 inferior
ao seu. Isso significa que niio interpret0 casamentos entre niio-brancos
como alguma espkcie de puniqiio infligida aos que n8o alcanqavam as
graqas (discutiveis) de se unirem a parceiros brancos. Unir-se a um
parceiro que tambCm niio fosse branco niio constituia um dado meramente negative, destituido de sentido porque produto da falta de opqaes.
Podia inserir-se em trajetdrias que garantissem a sobrevivCncia e mesmo a mobilidade social. Para tanto, manejo os registros dos casamentos
que envolveram ao menos um nubente niio-branco livre ou liberto, e isto
no tocante a duas pardquias do Rio de J a n e i r ~ . ~
Ao constatar e medir a incidCncia de prhticas isog2rnicas, niio as
estarei explicando apenas como resultado da exclusiio. Antes, consider0
que elas devem ser entendidas como estratkgias. A historiografia anteriormente mencionada, sempre centrada no ineghvel lugar subordinado ocupado na sociedade por niio-brancos livres e libertos, talvez em virtude
daquela Cnfase excessiva, niio deixou espaqo para que se percebessem e
explicassem fendmenos cuja vigCncia outras tradiqaes, voltadas para aspectos precisos, foram capazes de indicar. Penso particularmente na circulaqiio social eficaz (que niio nega a viggncia da dominaqiio social e que,
antes, a conceitua) expressa em uma relativa pujanqa demogrAfica inscrita na trajetdria dos grupos menci~nados.~
Penso tambCm no fato de que
anhlises a respeito de domicflios de libertos e niio-brancos livres no Brasil
do inicio do sCculo XIX niio 0s descreveram como muito diferentes dos de
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S%oJost, para o interval0 1790-1844, e Engenho Velho, quanto ao periodo 1765-1828.
Observe-se que assentos de casamento sso pobres quanto B gama de informa~tiesfornecidas em relag80 aos nubentes. LBem-se neles (ou inferem-se do cruzamento deles) dados
sobre cor atribuida, local de nascimento (e aqui o que importa C o fato de terem nascido
na Africa ou na propria Am6rica Portuguesa) e condic;%ojuridica. Na sociedade que
estudo, estes elementos n8o s8o capazes de esgotar a caracterizac;go da inserc;so social de
ninguCm. Entretanto, informam, d e modo aproximativo, a respeito daquela inserc;Bo.
Ver, a respeito, Jack Ericson Eblen, "On the natural increase of slave populations: The
example of the cuban black population, 1775-1900", in S. Engerman e E. Genovese (org.),

brancos pobres em termos de organizaqiio interna e atividade econbmica,
havendo mesmo obras que acentuam aspectos que perrnitem identificar
uma forte diferenciagzo social entre niio-brancos, o que sugere alguma
possibilidade de mobilidade social ascendente, para alCm de estudos que
mostram a forte presenga de esquemas de ajuda mdtua na conformagiio
dos destinos de negros livres e l i b e r t o ~ . ~
Ocasionalmente, foram formulados modelos aptos a corrigir aspectos da visiio resumida no inicio deste texto. Frederick Bowser, estudando negros livres e libertos em Lima e na cidade do MCxico na passagem do sCculo XVI para o seguinte, definiu diferengas nas oportunidades econbmicas vivenciadas nos dois ndcleos. Em Lima, libertos e nzobrancos livres teriam tido chances menos remotas de alcanqar ocupaqdes relativamente lucrativas, sobretudo o artesanato especializado. A
explicagiio do autor para esse fenbmeno C indicativa de uma maneira de
encarar a quest50 que difere profundamente da resumida at6 aqui. As
melhores possibilidades negras no artesanato dever-se-iam 2s diferentes diniimicas das populag6es indigenas das areas circundantes. A catAstrofe demogrAfica ocorreu tanto no MCxico quanto nos Andes. Mas
nesta dltima Area ela teria gerado um ambiente de mais profunda e extensa desolaqgo. 0 acento C posto, assim, em uma caracteristica da
sociedade mais ampla, externa B relagiio entre ex-senhores e ex-escra~ 0 s Desse
. ~ modo, torna-se possivel avanqar no estudo das estratkgias
que permitiam a estes dltimos circularem socialmente com eficacia. A
analise de Bowser permite que se observem - embora ele n5o use o
termo, atendo-se antes 2 categoria "oportunidade" - estratkgias de dois
tipos. Ele se refere preferencialmente a trajet6rias de "assimilaqiio",
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U. P., 1975); Stuart B. Schwartz, Slaves, peasants, and rebels, UrbanaIChicago, University of Illinois Press, 1996 ( l a ed., 1992), p. 71; Herbert Klein, A escravid6o africana,
Silo Paulo, Brasiliense, 1987, p. 250.
Herbert Klein e Clotilde A . Paiva, "Freedmen in a slave economy: Minas Gerais in
18317', Journal of Social History, v. 29, n. 4 (1996). Sobre a diferencia~iiosocial entre
n8o-brancos ver Francisco Vidal Luna e Iraci del Nero da Costa, "A preseqa do elemento forro no conjunto dos proprietirios de escravos", Ciincia e Cultura, 32(7) (1980).
Frederick P. Bowser, "The free person of color in Mexico City and Lima: Manumission
and opportunity, 1580-1650". in Stanley Engerman e Eugene Genovese (org.), Race
and Slavery in Western Hemisphere: Quantitative studies (Princeton, Princeton U . P.,
1975), pp. 356-7.

permilidas pela "atitudes raciais ambivalentes da sociedade hispanoamericana".1° Mas C possivel avanqar na direqiio de que as condiq6es
da sociedade mais ampla como as definidas acima facultavam alguma
eficacia para estratkgias que passassem ao largo das relaqdes com os
senhores brancos e espanhbis.
Recentes desenvolvimentos da historiografia brasileira tambCm
facultaram rever a inserqiio na sociedade de libertos e livres de cor.
Hebe de Castro e Sheila de Castro Faria chamaram a atenqPo para o
fato deles executarem trajetos centrados na busca do estabelecimento
agririo, na direqiio do assentamento estivel na terra como campesinato. Acrescentaram aos juizos sobre as limitaqbes socialmente impostas
a eles uma abertura para a anilise do manejo que encaminhavam das
referidas condiq6es: a movimenta~iiogeogrifica deixa de ser vista apenas como expulsiio e passa a ser encarada como estratkgia que os levava B fronteira agrhia; a famflia nPo 6 mais vista como algo de que eles
estivessem excluidos, transitando para ser encarada como um mecanismo de que lanqavam miio para a conformaqiio de unidades camponesas
chayanovianas; a cor atribuida perde o carater de puro mecanismo de
exclusiio, posto que as Autoras enfatizam o manejo de categorias raciais hierarquizadas, manejo este freqiientemente realizado no interior de
estratkgias de mobilidade social ascendente."
0 problenia dos tipos de estratkgias eficazes abertas a nPo-brancos livres e libertos aparecera fortemente na discussiio sobre casamentos que constitui o centro deste trabalho. Eficazes em que sentido? De
mod0 algum estou defendendo que libertos e nPo-brancos livres alcanqassem posiqdes de enorme prestigio na sociedade, assim como niio
penso que sua movimentaqiio teria posto em cheque a dominaqiio escravista. Ao referir-me a estratkgias, penso, sobretudo, no estabelecimento de trajetdrias relativamente bem sucedidas na direqiio de unidades produtivas aut8nomas e l a ~ o familiares.12
s
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Sheila de Castro Faria, A ColBnia em movimento: Fortuna e fami'lia no cotidiano
colonial (Sudesre, sCculo XVIII), Nitervi, ICHFIUFF, 1994 (Tese de Doutoramento).
Vide a respeito Castro, Das cores d o sil$ncio e Sidney W . Mintz, Caribbean
transformations, New York, Columbia University Press, 1989 ( l a ed., 1974).

Assim, apos breve caracterizaqiio das paroquias analisadas, estudo a distribuiqiio do conjunto dos casamentos envolvendo ao menos
unl c6njuge niio-branco e niio-escravo. Na seqiiencia, analiso os casamentos efetuados por familias durante a trajetdria das mesmas pel0
mercado matrimonial. Na maior parte do period0 durante o qua1 existiu,
no sCculo XVIII, a freguesia do Engenho Velho foi centrada em atividades agririas. 0 s engenhos Velho e Novo, dos jesuitas, compunham parte da sesmaria de Iguaqu, "que englobava os atuais bairros do Catumbi,
Andarai Grande, Andarai Pequeno, Engenho Velho, Engenho Novo e
Inhauma".'Na dCcada de 1750, os jesuitas possuiam 273 rendeiros
envolvidos com atividades agrarias e com a criaqiio.14
Observando dados publicados por Corcino M. dos Santos, verificase que o cariter agrario das ocupaq6es persistia em 1779-1780.'' 0 s 50
fogos do Engenho Velho produziam 500 alqueires de milho, 600 de feijiio,
300 de arroz e 2000 de farinha. J i os 160 domicflios de Inhauma - cujo
cariter agririo C posto em evidencia, por exemplo, por Goes - produziram
montantes inteiramente cornpariveis dos mesmos produtos, acrescentando-se a eles 90 caixas de aqdcar e 55 pipas de aguardente produzidas por
quatro engenhos.lh 0 unico engenho do Engenho Velho niio estava produzindo nem aqucar, nem aguardente. A descriqiio da pardquia feita por
Kdder, na dCcada de 1830, sugere uma sucessiio de chicaras. Usa express&~como "suburbio", ou "casas de campo". Ele proprio define chicara
como "propriedade agricola em miniatura".17 Referindo-se il dCcada de
1840, Lysia Bernardes afirma que "por essa Cpoca, na Tijuca, no Engenho
Velho, no Andarai e, mesmo, no Engenho Novo, havia numerosos solares,
mas esses arrabaldes ainda ngo haviam adquirido funqiio urbana".18
Fania Fridman, Donos do Rio, em nome do Rei, Rio de Janeiro, Jorge Zahar / Garamond,
1999, p. 28, nota 27.
l4 Dauril Alden, "Aspectos econ8micos da expulsiio dos jesuitas do Brasil: Noticia preliminar", in Henry Keith e S. F. Edwards (org.), Conflito e continuidade nu sociedade
hrusileira (Rio de Janeiro, Civiliza$lo Brasileira, 1970), p. 69, nota 25.
l5 Corsino M. dos Santos, 0 Riu de Janeiro e a Conjuntura Atlcintica, Rio de Janeiro,
ExpressZo e Cultura, 1993, pp. 91-2.
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Roberto Goes, 0 cutiveiro imperfeito, Vitoria, LINERARTIGoverno do Estado do
Espirito Santo, 1994, passim.
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Daniel P. Kidder, Reminisce^ncius de viagens e permanancia nus provincia.~do Sul do
Brasil, Belo Horizonte, Itatiaia; S l o Paulo, EDUSP, 1980 ( l a ed., 1845), pp. 143-4.
'' Lysia M. C. Bernardes, "Evolu$Bo da paisagem urbana do Rio de Janeiro at6 o inicio do

E provhvel que o Engenho Velho tenha transitado de uma conformaggo rural para um condicionamento urbanizado durante parte do periodo abrangido por este trabalho. Ainda assim, continuou a apresentar
padraes bastante diferentes daqueles da de SIo JosC, a outra freguesia
analisada, a qua1 concentrava, em meados do sCculo XIX, mais "fhbricas", oficiais mecQnicos e casas comerciais que o Engenho VelhoI9.
Quanto ii freguesia de SBo JosC, C preciso lembrar que suas dimens6es eram muito grandes em comparaqBo com as outras que constituiam
a cidade do Rio, embora ela constituisse freguesia nitidamente central.
Apesar de nBo crer que processos de segregaqgo urbana fossem muito
marcados, no periodo, suponho que mesmo em tendo sido significativos,
isto nIo impediria que uma pardquia extremamente grande como a de SBo
JosC comportasse keas nas quais libertos pudessem se lo~alizar.~'Assim
C que a prdpria freguesia possuia Areas rurais (ao menos enquanto reteve
aquilo que depois viria a ser a freguesia da Lagoa), bem como zonas com
presenqa relativamente marcante de artesBos pouco especializados. Tudo
se dava sem prejuizo de uma muito forte presenqa aristocrhtica em SIo
JosC. De fato, 18,3% dos homens e 17,7% das mulheres que se casaram
na freguesia possuiam alguma espCcie de titulo de distinqiio anteposto aos
seus nomes, aos de seus pais elou aos de suas mBes, alihs, de mod0 crescente ao longo do periodo. 11,2% dos homens tinham tilulos dentre os que
se casaram entre 1790 e 1807. Entre 1808 e 1825, 18,6% os tinham, percentagem que cresceu para 23,8%, entre 1826 e 1834 e para 23,O de 1835
a 1844. No tocante Bs mulheres, as distintas foram 11,7% do total entre
1790 e 1807, 17,5% de 1808 a 1825,21,5% daia 1834 e 24,1% no intervalo 1835-l 844.2' Apesar de significativamente mais urbanizada que a do
Engenho Velho, os limites do urbano manifestavam-se com forqa na fre-
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stculo XX", in Mauricio de A. Abreu (org.), Natureza e sociedade no Rio de Janeiro
(Rio de Janeiro, Sec. Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 1992 [ l a ed., 19621). p.
50.
Cf. Eulalia Lobo, Histciria do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, IBMEC, 1978, v. 1, pp.
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Janeiro (c.1790-c.1808),Rio de Janeiro, IFCSIUFRJ, 1993 (Disserta~Bode Mestrado),
cap. I.
Arquivo da Curia Metropolitans do Rio de Janeiro, Livros de Assentos dos Matrimrinios
das Pe.s.soas Livres, freguesia de Sdo Jose, 1790-1844.

guesia de Siio JosC. Mesmo apds a separaqiio da Lagoa e da G16ria, ainda
havia atividades primfias na f r e g u e ~ i a . ~ ~
Mais um dado de importgncia a respeito das pardquias deve receber enfase: observa-se uma tendCncia ao decrkscimo relativo das
populaqdes escravas de ambas entre o final do sCculo XVIII e cerca de
1840. Esta reduqiio foi bastante discreta no Engenho Velho, mas extremamente pronunciada em Siio JosC. Certamente, o desempenho da ultima par6quia se deveu ao desmembramento de uma parte dela para o
estabelecimento da freguesia da Glbria. Em relaqgo ao Engenho Velho,
os escravos eram 73% da populaqiio na dCcada de 1780 e 62% em
1821.23 Entre 1835 e 1840, a participaqgo dos obitos escravos no conjunto dos 6bitos oscilou entre 63 e 68%. Fica indicado um declinio discreto ocorrido, sobretudo, na passagem do sCculo XVIII para o seguinte, com estabilizaqiio subseqiiente. Quanto a Siio JosC, a queda da relativa presenqa escrava na populaqiio foi mais importante. Na dkcada de
1780 e em 1821, os escravos eram algo entre 40 e 43% da p ~ p u l a q i i o . ~ ~
Entre 1835 e 1840, por outro lado, os 6bitos escravos oscilaram entre 18
e 30% do total das mortes registradas."

E verdade que os dados comparados siio de natureza diferente:
Confront0 informaq6es sobre a presenqa efetiva dos escravos na populaqiio, quanto i dCcada de 1780 e a 1821, mas, no tocante 2 de 1830,
apenas sobre a participaqiio dos 6bitos escravos no total dos dbitos.
Mas as taxas de mortalidade mais altas entre os escravos fazem supor
que estivessem representados nos 6bitos em proporqdes superiores h
sua participa~goentre os vivos. Segue-se que, se a participaqiio dos
escravos no conjunto dos 6bitos foi menor, sua presenqa relativa na
22
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Carlos A. M. Lima, Pequenos parriarcas: Pequena produpio e comircio miudo, domicilio e a l i a n ~ ana cidade do Rio de Janeiro (1786-18441, Rio de Janeiro, IFCSIUFRJ,
1997 (Tese de Doutoramento), parte I.
"Memorias publicas e econ8micas da cidade de Sgo Sebastiiio do Rio de Janeiro para uso
do Vice-Rei Luiz de Vasconcellos, por observaqiio curiosa dos annos de 1779 at6 o de
1789", Revista do Institute Historic0 e Geographico Brasileiro, t. XLVII, parte I (1884),
p. 27; Maria Yedda L. Linhares e Maria Birbara Livi, "Aspectos da Hist6ria Demogrifica
e Social do Rio de Janeiro (1808-1889)", in Varios autores, L'Histoire Quantitative du
Brixil de 1800 a 1930 (Paris, ~ d i t i o n sdu CNRS, 1973), p. 130.
Cf. as mesmas fontes citadas na nota anterior.
Sobre a participaqiio dos obitos escravos no conjunto dos obitos, vide Lobo, HistBria do
Rio de Janeiro, p. 145.

populaqiio deve ter diminuido ainda mais que o sugerido pelos n6meros
aqui manejados. Em se tratando de period0 de crescimento do n6mero
de traficados da Africa para o porto do Rio de Janeiro, a diminuiqiio da
presenqa relativa de escravos na populaqiio s6 pode indicar que a imigraqiio (atliintica e interna) para as duas par6quias foi muito forte, provavelmente crescente, e a imigraqiio teve um papel importante nos processos analisados a ~ e g u i r . ~ "

As alianqas matrimoniais
A Tabela 1 distribui os casamentos que envolveram libertos e livres de
cor pelos diversos tipos de alianqa. Essa primeira abordagem das alianqas matrimoniais permite avanqar na direqiio de situaqdes tipicas, assim
como no problema das chances de mobilidade social e de seu aproveitamento. Observando os dados sobre hipergamia, percebe-se o quanto as
estratkgias ascendentes eram comuns para as mulheres, embora a
isogamia fosse sempre importante. Mulheres, assim, casavam-se para o
alto con1 muita freqiihcia no Rio de Janeiro, dado que receberh uma
proposta de explicaqiio mais adiante. De todos os casos respeitantes a
mulheres, a condiqiio que produziu menor possibilidade de ascensiio atravCs do casamento foi a das africanas forras do Engenho Velho. Mesmo
assim, um quinto das mesmas uniu-se a homens que, a olhos senhoriais,
posicionavam-se socialmente acima delas pr6prias.
Se esse patamar da casa dos vinte por cento de hipergamia foi
um minimo para as mulheres, para os homens ele foi urn mfiximo. A
maior percentagem de hiperglmicos foi observada entre os africanos
libertos do Engenho Velho. Ela foi de pouco menos que trinta por cento,
e C significativo que se tenha dado em relaqiio a africanos forros. A
hipergamia, no seu caso, tendia a dirigir-se mais para libertas e niiobrancas livres que para mulheres 2s quais se atribuisse cor branca.
Homens, inegavelmente, tinham menores chances de ascensiio."

''
''

Cf. Manolo G. Florentino, Em Costus Negrus, Sjio Paulo, Cia. das Letras, 1997, pp. 46-7.
Ha resultados concorrentes, embora aplicados a escravas e explicados de modo diferente, em Alejandro de la Fuente Garcia, "Los matrimonios de esclavos en La Habana,
1585-1645". Zberu-Amrrkkanicche Archiv, v. 16, n. 4 (1990). pp. 519, 523-4.

Outra maneira simples de atestar esta maior facilidade das mulheres para a ascensiio consagrada ou possibilitada pel0 casamento C
confrontar, segundo o sexo, os n6meros de pardos (e cabras) forros e de
crioulos forros que conseguiram casar-se. Dentre as mulheres libertas,
nota-se para o Engenho Velho que 41 pardas (ou cabras) se casaram,
enquanto as crioulas foram 49. Em Siio JosC, 197 pardas ou cabras e
208 crioulas forras chegaram ao matrimhnio. Assim, dentre as libertas
nascidas no Brasil que se casaram nas duas paroquias, pouco menos da
metade eram pardas (Tabela 1).
Quanto aos homens libertos, tem-se que, na freguesia do Engenho Velho, 47 pardos ou cabras libertos lograram casar-se, ao passo que
somente 24 crioulos forros tambCm o conseguiram. Em S l o JosC, foram
201 os pardos (ou cabras) e 140 os crioulos forros. Logo, dentre os
libertos ilascidos no Brasil que se casaram, a participa~iiodos pardos
ficou ao redor dos dois terCos (um tanto menos em Siio JosC). Grosso
modo, metade das libertas nascidas no Brasil e que conseguiram casarse era negra, enquanto dentre os libertos do sexo masculino nascidos no
Brasil que lograram chegar ao matrim6nio os negros eram um terqo ou
pouco mais. Nota-se que um homem desejando casar-se tinha muito
mais necessidade que uma mulher de ser considerado pardo.
Trabalho realizado com uma amostra menor clue essa, e relativo a
apenas uma paroquia do Rio de Janeiro, observou o mesmo. Entretanto,
nem a hipergamia, nem as uni8es igualitirias podem ser consideradas o
dnico tipo de preferencia posto em a ~ i i onas circunstiincias entiio vigentes. Essa multiplicidade de preferiincias dava origem a um mercado matrimonial segmentado. Tratados como estiio os dados ja o demonstram. A
coluna com as percentagens das unides hiperggrnicas dentre o conjunto dos
casamentos realizados por cada tip0 de mulher C instrutiva a respeito."
Se a tendencia hipergamia operasse isoladamente, niio se verificaria uma certa redugiio das chances de clue ela ocorresse nos pontos
mais altos e mais baixos da escala, conforme se nota nas tabelas. Explico-me. Passando-se das africanas forras para as crioulas, realmente ha
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Carlos A. M. Lima, "Entre duas estratkgias patriarcais: Casamentos de libertos na cidade
do Rio de Janeiro, 1807-l834", Curiveiro & liherdude, ano 111, v. 5, (1997).

Tabela 1
Alianqas matrimoniais envolvendo libertos e livres de cor

Engenho Velho (1765-1828)

br. - Sem designapo de cor ou condiqao, possivelrnentet~dossocialmente por brancos (So os[as]
casados[as] corn forras[os], ou escravas[os]); n br - nao-brancos(as) livres; p f. - pardos(as)
forros(as), cabras incluidos, c, f - cr~oulos(as)forros(as), a f - africanos(as) forros(as), esc. escravos(as) (So os casados[as] corn forras[os], ou corn as[os] provavelmente brancas[os])
Fontes:
Engenho Velho - Horac~oRodrigues da Costa e Carlos G. Rhe~ngantz,"Reg~strosde casamentos realzados
na matr~zda fregues~ade Sao Francisco Xav~erdo Engenho Velho, do RIOde Jane~roI-vro no 1",
Anuano genealoglco lat~no,v. 3 (1 95 1 )
Sao Jose - Arqu~voda Curla Metropol~tana
do Rio de Jane~ro,L~vrosdeAssentosdos
Matnmdn~osdasPessoas
iivres, fregues~a
de Sao Jose, 1790-1844

Obs:

aumento das chances de ascensiio social. Isso pode ser considerado
algo esperado diante do fato de que, naquela passagem, ocorria uma
reduqiio dos pontos de estigmatizaqiio. Se crioulas forras ainda retinham os aspectos negativos, aos olhos senhoriais, da atribuiqiio de uma
cor negra e da marca do cativeiro passado, ao menos niio carregavam
mais a pecha de africanas.
Ao se passar, na anAlise, das crioulas forras para as pardas e
cabras forras, nota-se que as chances de ascensiio pel0 casamento voltavam a subir. As percentagens de hipergiimicas parecem esthveis apenas porque o casamento com homens pardos forros C visto como ascensiio do ponto de vista das crioulas, mas niio no das pardas libertas.
Em seguida, subindo das pardas forras para as niio-brancas livres, nota-se um relativo travejamento nas chances de ascensiio pel0
casamento. As percentagens de hipergsmicas decrescem, mas apenas
pel0 fato de que os niio-brancos livres representam ascensiio para pardas forras, mas niio para mulheres livres de cor. Caso se comparem
suas chances de casar com homens livres tidos por brancos, percebe-se
de fato que suas possibilidades eram semelhantes. As niio-brancas livres tinham uma vantagem infima quanto a isso em ambas as par6quias,
mas as diferenqas eram despreziveis.
Em resumo, m~rlheresde cor livres e africanas forras nHo tinham,
como seria de esperar, chances muito maiores de hipergamia, quando
confrontadas com pardas, cabras e crioulas libertas. A linha da cor atribuida cobrava seu preqo em relaqiio Bs niio-brancas livres, certamente.
Jh em relaqiio i s africanas libertas, atuava o fato de que a relag80 entre
africanos e crioulos niio era coisa simples, conforme serh lembrado abaixo.
Defendo que, para alCm da exclusiio social com base na cor atribuida, duas tendencias se combinavam. De um lado, havia a propensiio
a ascender socialmente atravks do casamento. De outro lado, a de inserir-se em urna comunidade. Em uma primeira aproxiniaqiio, observa-se
em relaqiio Bs libertas que quanto mais estivessem distantes da atribuiqiio de cor negra e de um passado africano, mais tinham chances de
casar-se para cima. 0 dado C consistente com a suposiqiio de que, quanto
mais se pudesse ascender socialmente atravCs do casamento, mais se o
fazia. Deste modo, resta pouca duvida de que a ascensiio era um senti-

do efetivamente presente na definiqgo dos casamentos. Era um dos
valores que circulavam neste mercado matrimonial.
Havia, entretanto, outros valores perseguidos naquele mercado,
permitindo que se use em relaq8o a ele a express50 segmentaqiio. De
fato, as coisas eram mais complicadas. At6 aqui, referi apenas as libertas.
Incluindo-se na observaq50 as niio-brancas livres, no entanto, chega-se a
conclusbes diferentes. Estas eram, em ambas as freguesias, aquelas que
mais se casavam de mod0 descendente em termos sociais. EntBo, se bem
o matrim6nio ascendente era um valor indubitavelmente observAvel no
mercado dos casarnentos, uma ldgica descendente (ainda em relaqiio 2s
mulheres) tambCm estava presente. Note-se que sugiro uma "logica" ou
uma "estratCgia" descendente, e n8o apenas a possibilidade de que mulheres excluidas socialmente se vissem condenadas a casarem-se para
baixo. Aquelas que, a principio, teriam mais chances de encontrar esposo
em posiq8es sociais consideradas superiores B sua prdpria, eram justamente elas que mais tendiam a contrair matrimbnio com homens "menos
livres", "mais negros" e "mais africanos" que elas me~rnas.*~

HA outras razbes para a propens50 a casar-se "para baixo" das
1150-brancas livres. E perceptive1 uma tendencia dos homens niio-brancos livres a emigrar. Um procedimento capaz de informar sobre isso 6 o
de confrontar a presenqa fisica, dentre os livres de cor nascidos nas
pardquias e casados nelas mesmas, de homens e mulheres. No Engenho Velho, 14 livres de cor nascidos na freguesia casaram-se na mesma. Destes 14, quatro eram homens e dez mulheres. As mulheres nascidas na pardquia tinham mais chances que os homens de permanecer
nela. Duas vezes e meia mais chances. De cada dois ou mais homens,
um teve de procurar cbnjuge em outro local. Em S8o JosC, a situaq5o foi
parecida: 74 livres de cor nascidos na freguesia casaram-se na mesma.
Foram 43 mulheres e 31 homens. Em meio a uma tendencia geral a
2q

0 s "mais" e "menos" acrescentados a estas caracteristicas aparentemente discretas (e nZo
continuas, em urn sentido estatistico) serve para ajustar contas corn o que se sabe sobre as
tend6ncias locais ao estabelecimento de categorias de classifica~Bosob a forrna de espectros, de continuos, ao invCs de se manejar o formato de pares de opostos. Quanto a isso,
Marvin Harris, Pudrcies ruciuis nus AmPricus, Rio de Janeiro, Civiliza~iioBrasileira,
1967, pp. 85ss e a formulaqfio classics. Vide tambern H. Hoetink, " ' R a p ' e cor no
Caribe", Estudos Afro-Asiuticos, n. 31 (1997). Ha criticas a isso em George Reid Andrews,
Negros e hrunco.~em SEo Puulo (1888-IYXX), Bauru, EDUSC, 1998, pp. 379ss.

migrar, um em cada trgs homens teve de ir buscar esposa em outra
freguesia.
Outro fator a empurrar as niio-brancas livres para a hipogamia
foi a linha de cor. Ela atuou reduzindo suas possibilidades de hipergan~ia.
TambCm labuta nessa direqiio o que se pode perceber no sentido de que,
novamente nas duas parciquias, as presenqas relativas de mulheres que
se casavam com homens aparentemente brancos e livres eram praticamente idgnticas no tocante a niio-brancas livres e pardas forras, embora
se esperasse que as primeiras tivessem mais facilidades quanto a isso.
Ficou mencionado acima que as relaqdes entre africanos e criou10s niio eram simples. Aparentemente, isso niio condiz com os resultados de estudos importantes a respeito do Caribe. Higman e Craton articularam o estudo da formaqiio de famflias escravas com o da revitalizaqiio de tradiqaes africanas nas AmCricas, minimizando as diferenqas
entre crioulos e africanos. As circunstiincias, e niio suas perspectivas
especificas sobre a familia, tornavam divergentes seus destinos na
AmCrica. Assim, populaqdes escravas abastecidas com muita forqa pel0
trifico atliintico tornavam impossivel a reiteraqiio da familia extensa. A
cargncia relativa de mulheres impedia a poliginia e como que nuclearizava
as familias passiveis de ser instituidas por africanos. JB em regides mais
antigas, menos marcadas pelo trhfico elou com populaqgo proporcionalmente mais crioula, desenvolvia-se um equilibria demogrhfico que permitia a eles, crioulos, reiterar a familia extensa e a poliginia africanas,
ludo em funqiio dos laqos pessoais estabelecidos ao redor das roqas de
sub~istencia.'~
Subjaz a estes argumentos a interpretaqiio de que silo
possiveis explicaqdes histciricas para a chamada familia matrifocal
caribenha, assim como a de que estas familias, de fato, mais que produto de alguma espCcie de desagregaqiio, resultam, no sCculo XX, do fato
da regiiio ter herdado priticas africanas de familia extensa. A aparente
matrifocalidade seria, de fato, a express20 visivel de esquemas familiares extensivos espalhados por diversos domicilios. Assim, as diferenqas

"'

Barry W. Higman, "Household Ftructure and fertility on Jamaican Slave Plantations: A
nineteenth-century example", Population srudies, v. 27, n. 3 (1973); idem, "The slave
family and household in the British West Indies, 1800-1834", Jc~urnalof Interdisciplinary
History, v. VI, n. 2 (1975) e Michael Craton, "Changing patterns of slave families in the
British West Indies", Journal of Inrerdisciplinary History, v. X , n. 1 (1979).
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entre crioulos e africanos siio minimizadas nesta anilise, posto que crioulos teriam sido o vetor da permanencia de esquemas africanos de
organizaqiio. Isto, no entanto, niio significa que as interaqdes entre uns e
outros fossem absolutamente tranqiiilas. 0 s autores se referem a proximidades em termos de tradiqdes mantidas, e nBo a um carater pacific0
das relaqdes quotidianas3'
E preciso, assim, passar por estudos sobre a interaqgo mesma
entre africanos e crioulos. Florentino e Gdes estabeleceram quanto ao
Rio de Janeiro que os momentos de aceleraqiio dos desembarques de
africanos tornavam ainda mais problemitica a convivihcia entre cativos, intensificando o impacto da condiqiio dos escravos como estrangeiros entre ~ i . ~ISSO
' se exprimia em uma redu~iioda presenqa relativa
dos casamentos entre crioulos e africanos no interior dos matrimdnios
entre escravos. Tal impacto negativo, entretanto, tendia a reduzir-se nos
periodos de desaceleraqiio do trifico, tambkm de calmaria relativa nas
interaqdes entre cativos.
Joiio JosC Reis tambCm chama a atenqiio para variaq6es nas relaqdes politicas entre crioulos e africanos. 0 uso do termo "politica", no
caso, niio e inadequado, posto que este autor define que politica, quanto
a escravos, C algo que se desenrola sem muitas refersncias ao Estado,
prendendo-se mais A vida quotidiana e As interaqdes entre mancipios,
bem como destes com homens livres com os quais mantivessem encontros c o r r i q ~ e i r o s .Assim,
~~
a politica das relaqdes entre crioulos e africanos oscilaria, no tempo e no espaqo, de acordo com as presenqas
relativas de uns e outros na populaqiio escrava. Tendencialmente, uma
muito grande proporqiio de africanos na populaqBo levava os crioulos a
se retrairem, ou, trocando em miudos, tornava-os alvo comparativamente ficil para a cooptaqBo senhorial. Inversamente, uma proporqiio mais
forte de crioulos na popula~iio,ou um process0 visivel e previsivel no
sentido do crescimento da mesma - por exemplo, no quadro de sociedades escravistas posteriores a proibiqdes do trifico africano - criaria o

'' Isto C poltmico,
32

33

mas nBo sera discutido aqui.
Manolo Florentino e JosC Roberto GBes, A paz das senzalas, Rio de Janeiro, Civiliza~iio
Brasileira, 1997, pp. 147-50.
Joiio Jose Reis, "0 levante dos mal&s: Uma interpreta~gopolitica", in Joiio Jose Reis e
Eduardo Silva, Negociaqdo e conflito, SBo Paulo, Cia. das Letras, 1989.

ambiente propicio para as conhecidas revoltas lideradas por crioulos
qualificados profi~sionalmente.~~
No Engenho Velho e em Siio JosC, as percentagens de socialmente
ascendentes entre africanas eram pr6ximas i s presentes entre niio-brancas livres, embora um pouco menores. Nos dois casos, as maiores participaq6es de mulheres m6veis para cima manifestavam-se entre crioulas e
pardas forras. EntrevC-se uma espCcie de fechamento do grupo nascido
na Amkrica. Tratar-se-ia de uma tendencia a que se unissem na direqiio
dos niio-brancos sem marcas de cativeiro recente (recente em termos
geneal6gicos). A ascensiio acima dessa condiqiio seria possivel, mas dentro
de limites dados pela premCncia da linha da cor atribuida.
Havia, entretanto, algunia possibilidade de ascensiio atravks do
casamento, sobretudo para mulheres negras, apesar do que ficou dito. Em
que circunst2ncias? A resposta esth, certamente, na composi~iiopor sexo
das partes forra e branca da populaqiio. A primeira era marcadamente
feminina, pois, no Rio de Janeiro como em outros locais das AmCricas, as
mulheres eram majoritfias nas a l f ~ r r i a s .A~ ~populaqlo livre, por seu
turno, era predominantemente masculina, j i que continha um contingente
forte de imigrantes, normalmente h~mens.~%ssim,tratava-se de uma
situaqiio em que conviviam a falta relativa de mulheres no alto da escala
social e o excesso feminino nos pontos mais baixos da hierarquia dos
livres, levando a casarnentos socialmente ascendentes de mulheres. Freyre
chamou a atenqiio para processo semelhante, mas conferiu-lhe um
balizamento temporal, uma amplitude e um impacto d i f e r e n t e ~ Em
. ~ ~ primeiro lugar, referia-se, sobretudo, aos instantes iniciais da colonizaqiio.
Em seguida, enfatizava que estas experiencias lusas no Brasil teriam
deixado como legado uma cultura especifica, centrada na amorabilidade
e na confraternizaqiio. Finalmente, minimizava a abrangencia do pro-

"
"
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"

Reis, "0levante dos mal&sn,p. 103. Exemplo deste tipo de revolta p6s-aboliqio do trifico
pode ser encontrado em Hilary Beckles, "The slave driver's war: Bussa and the 1816
Barbados slave rebellion", Boletin de estudios latinoamericanos y del Caribe, n. 39 (1985).
Mary Karasch, Slave Life in Rio de Janeiro, 1808-1850. Princeton, Princeton U . P., 1987,
cap. 11. Houve exceqBes a esse quadro, conforme o dernonstrado por um trabalho recente
a respeito de Curitiba. Cf. Adriano B. M. Lima, Sob us grtrcas da liberdade: Alforrias
em Curitiba (1790-18251, Curitiba, UFPR, 1998 (Trabalho de conclusio de curso).
Cf. Lima, Pequenos patriarcas, p. 544, por exemplo.
Freyre, Casa-Grande, passim.

cesso, ja que considerava diminutas tanto a imigraq5o portuguesa, quanto as migraqdes internas, embora a primeira fosse decisiva para seu
esquema de anhlise. Freyre n2o estin~oua chegada de imigrantes lusos,
mas o fato de conceber estes movimentos de populaqiio como abarcando acima de tudo sujeitos de alta posiq5o social s6 poderia leva-lo a uma
imagem centrada em numeros pequenos.
Aqui, por outro lado, trata-se de enfatizar a recorrencia daqueles
processos migrat6rios e o fato de que abrangiam forte proporq20 de camponeses pobres, sobretudo do Norte luso, expulsos tanto pelas condiqdes
econBmicas ali vigentes, quanto por esquemas de sucess5o e organizaqiio
das familias". AlCm disso, as estimativas da imigraq5o portuguesa para o
Brasil n5o apontam para numeros assim t2o despreziveis, como se vi2
pelos calculos de Godinho, que pensa em tres a quatro mil migrantes anuais para o Brasil no fim do sCculo XVIII, passando para algo em torno de
4000 a 5000 por ano em seguida ao inicio do skculo XIX." A isso, devese acrescentar a importancia e a intensificaqlo das migraqdes internas
- segundo indicaqbes de uma historiografia antiga - com a migraq50 da
Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808.
A possibilidade de hipergamia feminina aqui observada n50 pode
ser considerada um fen6meno inescapavel nas Americas. Tenham-se
em mente os dados obtidos por Love em relaq2o h cidade do MCxico no
interval0 1646- 1746. Observou 77 casamentos "afro-espanh6is3'. Mas,
dentre estes, e contrariamente ao caso aqui analisado, 72 consistiam
unides entre um homem n8o-branco e uma mulher espanhola, ao passo
que apenas 5 eram unides hipergdmicas de mulheres 1-150-bran~as.~'
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Lima, Pequenos patriurcus. Sobre os efeitos da forte presenga masculina na p o p u l a ~ I o
livre, vide Garcia, "Los matrimonios de esclavos", p. 524.
Cf. Vitorino M. Godinho, migration portuguaise du XVe sikcle i nos jours: Histoire
d'une constante structuralen, in Conjoncture ~ c o n o m i q u e- Structures Sociales:
Hnmmuge 6 Ernest Luhrous.~e(Paris, ~ c o l ePratique d e Hautes ~ t u d e s ,1974), embora
se deva levar em conta que Eltis e Russell-Wood reviram suas estimativas, puxando-as
um pouco para baixo. Vide David Eltis, "Free and coerced transatlantic migrations:
Some comparisons", The Americun Historical Review, v. 88, n. 2 (1983), p. 254; David
Eltis, The Rise of African Slavery in the Americas, Cambridge, Cambridge U . P., 2000,
p. 9 e A. J. R. Russell-Wood, The Portuguese Empire, 1415-1808. A world on the move,
Baltimore, Johns Hopkins U. P., 1998 ( l a ed., 1992), pp. 60-1.
Cf. Edgar F. Love, "Marriage patterns of persons of African descent in a Colonial Mexico
City Parish", Hispunic America Historical Review, v. 51, n. 1 (1971), pp. 90-1.

Dados de Chance e Taylor relativos aos casamentos realizados em
Antequera eiitre 1793 e 1797 caminham em d i r e ~ i i oparecida. A
hipergamia era mais comum eiitre mulatos que entre mulatas, embora
estas dltimas lograssem casar-se em maior ndmero. Quanto a pessoas
definidas como negras, apenas homens casaram-se no mesmo interval ~ . Niio
~ ' C simples explici-lo com as analises presentes na bibliografia,
mas C possivel avanqar sugest6es de que as diferenqas ter-se-iam devido ao fato de que, durante o sCculo XVIII, a migraqiio espanhola para
as AmCricas foi largamente ultrapassada pela portuguesa, o que condiz
com o quadro de anilise aqui m a n e j a d ~ . ~ '
E necessirio, aqui, eiifatizar um elemento aparentemente evidente: as diversas condiqdes levadas em conta neste procedimento configuram aproximaqdes a segmentos socialmente considerados como, de fato,
significativos. Niio C bbvio, por exemplo, que uma parda forra tenha tido
uni estatuto social diferenciado em relaqiio a uma crioula forra. 0 que
os dados nos mostram, entretanto, C o fato de que estas duas condiq6es
eram efetivamente condi~6es,ou seja, representavam posicionamentos
sociais realmente tidos, entiio, por diversos e significativos. 0 s dados o
demonstram ao apontar para consideravel proporqiio de isogiimicos. Uma
propensiio isogiimica exerce-se em relaqiio a grupos que se definem de
mod0 relativamente preciso, estabelecendo fronteiras e assim instituindo unidades sociais significativas.
Isto, no entanto, niio conta toda a histbria, como sera visto adiante
a proposito de unla avaliaqiio destas mesmas quest6es no interior de trajetorias, e niio mais de mod0 estitico. 0 trajeto de diversas famflias neste
mercado matrimonial levava em conta estas diversas posiq6es e suas chances de mover-se nelas. Mas ficari claro tambCm que cada um destes
mesmos trajetos ligava-se fortemente B superaqiio destas diferen~as.
Observem-se agora as presenqas respectivas de hiper, iso e
hipogamia nos varios grupos de mulheres das duas freguesias. As niiobrancas livres do eiigenho Velho entravam mais em unides descendentes que igualitirias ou ascendentes. 0 exato iiiverso acontecia em Siio

" Vide John
"

K. Chance e William B . Taylor, "Estate and class in a colonial city: Oaxaca
in 1792", Comparative Studies in Society and History, v. 19, n. 4 (1977), p. 478.
CCf. Eltic, The Rise qf A,frican Slavery, p. 9.
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Jose. Nesta parbquia, isogamia e hipergamia femininas equivaliam-se,
cada uma delas ultrapassando a freqiiencia dos casamentos descendentes. Uma possivel explicaqiio pode ser inferida observando, no tempo,
os casamentos envolvendo niio-brancas livres no Engenho Velho. 0 s
dados n8o constam da Tabela 1 por razdes de espaqo. Mas merecem
menq80. No Engenho Velho, observou-se um ponto de partida (17651779) em que todas as uni6es foram descendentes. Tratava-se, provavelmente, de mulheres livres originArias de um ambiente de fortes
praticas comunitarias por parte de escravos e libertos. Uma espkcie de
heranqa do intervalo anterior B constituiqiio da freguesia, durante o qua1
a ocupaqiio da Brea centrava-se decididamente na gestiio jesuitica de
suas fazendas. E conhecido o quanto aquelas fazendas eram ambiente
comparativamente propicio a formaq8o de famflias e s ~ r a v a s Isto
. ~ ~ correspondia tanto a politicas explicitas por parte de ordens religiosas, quanto
i circunstincia de abrigarem muito grandes escravarias, as quais possibilitavam maior numero de unides legitimada~.~"
Mas pode-se agregar
tambCm o fato de se tratar de Area rural, mais propicia I? estabilidade de
laqos familiares e, portanto, c o m ~ n i t a r i o s . ~ ~
0 tempo, entretanto, foi reduzindo a proporq80 das unides
hipogimicas destas mulheres. Entre 1765 e 1793, mais de tres quartos
das n8o-brancas livres da freguesia casaram-se para baixo. JB entre
1794 e 1807, metade delas uniu-se a homens que olhos senhoriais considerariam inferiores a elas. No intervalo 1808-1827, por fim, a proporq8o
de hipogimicas foi de cerca de um quinto, apenas. Mas tal ocorria em
beneficio principalmente dos casamentos igualitArios, sugerindo que prosseguiam com forqa as prBticas comunitarias mencionadas, mas agora
acopladas ao fato de descendentes de libertos passarem a ser mais numerosos, pois jB iam longe os tempos iniciais da comunidade. Nada dis43
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Ver, a respeito, Richard Graham, "A 'familia' escrava no Brasil Colonial", in EscravidZo, reforma e imperialismu, Siio Paulo, Perspectiva, 1979.
Vide, por exemplo, o regimento dos escravos dos beneditinos no Rio de Janeiro, sumariado em Fridman, Donos do Rio, p. 133, e Robert Slenes, "EscravidZio e familia:
Padr6es de casamento e estabilidade familiar numa comunidade escrava (Campinas,
siculo XIX)", Estudos econ8micos, v. 17, n. 2 (1987).
Florentino e G6es, A Paz das Senzalas; Renato Pinto Venhcio, "Nos limites da sagrada
familia: Ilegitimidade e casamento no Brasil Colonial", in Ronaldo Vainfas (org.), Histriria
e sexualidade no Brasil (Rio de Janeiro, Graal, 1986); Faria, A ColGnia em movimento.

so se dava em SEo JosC, area urbanizada, e, portanto, de ocupaqgo mais
antiga e de diferenciaqgo interna muito maior dos afro-descendentes.
Nas duas freguesias, as pardas e cabras forras uniam-se muito
mais horizontal e ascendentemente que para baixo. J i as crioulas libertas tinham acesso, nessa ordem, a matrimdnios ascendentes socialmente, igualitikios e descendentes. Por fim, as africanas eram fortemente
voltadas para casamentos isogbmicos, muito mais que qualquer outra
categoria. Assim, a isogamia era tanto maior quanto mais se descia na
escala social definida pela perspectiva senhorial. As crioulas forras eram
a exceqEo, mostrando forte propens50 a casar-se de mod0 ascendente.
Ainda quanto As africanas, mais A frente sera visto que outros tipos de
fendmenos intervinham, levando-as B isogamia.
Homens tinham muito poucas chances de casarem-se com mulheres melhor posicionadas a olhos senhoriais que eles pr6prios. No Engenho
Velho, apenas no caso dos africanos forros a hipergamia de homens ultrapassou a de mulheres. Mas isso certamente devia-se ao fato de que
hipogamia, no seu caso, significaria unir-se a escravas, com todas as implicaqdes de produzir uma descendencia cativa. Quanto As outras categorias masculinas, C visivel terem sido muito mais propensas a casamentos
igualithrios e descendentes que as mulheres anhlogas. Em S5o JosC, nem
os africanos forros foram mais hipogbmicos que as africanas.
Voltando Bs mulheres, e observando as taxas de hipergamia feminina por categoria, nota-se acima que, ao se passar das nEo-brancas
livres para as libertas (crioulas, pardas, ou cabras, mas nEo africanas), a
tendencia ao casamento ascendente cresce. Assim, libertas casavamse mais para o alto que negras e pardas livres. Mas os significados
destes casamentos ascendentes sEo diferentes para as diversas categorias. Quanto As forras, casar-se para o alto indicava unir-se, sobretudo,
a homens livres de cor. Para as nEo-brancas livres, remetia a aliar-se a
vardes considerados socialmente brancos. Interpret0 que isto traz algumas indicaqdes importantes.
Primeiramente, leva a constatar que, mesmo em anibiente tiio
favoravel a hipergamia feminina quanto o Rio de Janeiro do periodo, a
linha da cor atribuida cobrava seu preqo. Embora algumas nEo-brancas
livres (entre um quarto e um terqo, considerando as duas par6quias)

lograssem rompe-la, suas chances de faze-lo eram menores que aquelas retidas por uma liberta para casar-se com um negro ou pardo livre.
Em segundo lugar, nota-se um movimento consistelite no sentido de que
as marcas de passado escravo se apagassem entre os nascidos no Brasil. A forte hipergamia das libertas (dentro dos limites j i assinalados)
fazia com que, atravCs das mulheres, as descendencias tendessem a
afastar-se de marcas de condiqiio juridica escrava ou liberta.
0 s dados condizem com urn modelo segundo o qua1 os casamentos parecem ter estado como que esgarqados pela vigencia de tendencias com sentidos opostos. Como foi visto, as estratCgias ascendentes niio
eram as 6nicas existentes. Mas mesmo elas estavam marcadas por tendencias contradit6rias. Este tipo de estratkgia ligava-se h geraqiio de
descendencias cada vez menos associadas a cor negra atribuida socialmente, hs etnias africanas e ao passado (pr6prio ou familiar) escravo.
Assim, uma das tendencias presentes empurrava os casamentos de libertos para cima.
Havia, entretanto, os efeitos da barreira de cor - segunda tendencia a se abater sobre as unides ascendentes, ileste caso com sentido
inverso ao da primeira -, que impunha limites Bs unides hipergiimicas.
Ficava no horizonte apenas afastar as descendencias dos africanismos
e das marcas de condiqiio escrava ou forra, j B que se davam restriqdes
ao casamento com livres brancos. Fica entrevisto um padriio que pode
ser definido como pardo e livre. A isso se associava que casamentos
descendentes ou igualitirios parecem ter tido tambkm um sinal positivo.
A ascensiio social - 6 importante lembrar - niio era tudo o que governava
os matrim6nios de libertos e negros livres. Com rarissimas exceqdes (as
crioulas forras de Siio JosC), os casamentos daqueles grupos eram predominantemente isog2micos ou mesmo descendentes na escala definida por
criterios senhoriais. Niio se tratava tiio somente de exclus5o dada pela
vigkncia da linha de cor. Assim, se esta dltima limitava as chances de
ascensiio, incidia na isogamia e na hipogamia resultantes uma espCcie de
reforqo que consistia no fato de tais unides igualitirias ou descendentes
poderem ter-se associado a valores positivos, a estratkgias.

E o caso de se pensar em um segundo tip0 de preferencia, vinculada a uma espCcie diversa de estratCgia. Conforme se vem pensando

em relaqiio a escravos, as aq6es e interaq6es destes com outros atores
sociais niio eram governadas inteiramente por sua relaq5o social com os
senhores. 0 "mundo que os escravos riar ram"^^ n5o pode ser considerado como se ficasse preso exclusivamente ao terreno de negocia~iioe
disputa criado pelo patriarcalismo senhorial. Interferia fortemente nas
interaq6es dos escravos a perspectiva de, a partir das condi~6esmais
desfavorfiveis, instituir laqos entre si, atores coletivos, comunidades,
enfim.47Quanto aos libertos, ja foi estabelecido que seu "mundo" niio
era governado exclusivamente pela perspectiva de inserirem-se no "mundo" branco. Aliarem-se entre si, manejando esquemas de ajuda mutua,
era algo de grande impact0 em suas experiencias." Tudo isso recebe
confirmaqiio quando os casamentos siio estudados levaiido em conta
trajet6rias de famflias.

Familias
E insuficiente analisar as escolhas matrimoniais con10 se elas consistissem em eventos discretos, descolados de outras escolhas analogas e relacionadas, e - mais grave ainda - como se se tratasse de escolhas individuais. E preciso, antes, inseri-las tanto em estratkgias de unidades mais
amplas que o puro individuo, quanto em processos de maior fblego, pensando-as enquanto pontos em trajet6rias. Um procedimento estratkgico
quanto a tudo isso C inserir os eventos tratados em trajetdrias familiare~.~"
A distribuiqiio anbnima dos casamentos perniite apenas inventariar
aspectos das alianqas possiveis. E iiecesshio ir alCm disto, verificando
46
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A expresslo C de Eugene Genovese, A terra prometida, Rio de Janeiro, Paz e Terra; B r a s h ,
CNPq, 1988, embora ele partilhe da posi~iiode que difiro na argumenta~iiovertente
A discussiio respectiva tem citimo resumo em Jose Flivio Motta, "Fami'lia escrava: Uma
incurslo pela historiografia", Histvricr: Questdes e Debates, ano 9, n. 6 (1988).
Cf. a analise de Maria In&s Cbrtes de Oliveira, 0 Liherto: 0 seu muttdo e os outros Salvcrdor; 1790-1890, SBo Paulo, Corrupio; Brasilia, CNPq, 1988.
Trata-se de considerar, coma afirma Bourdieu, que uma dada transa~Bomatrimonial
"n2o pode ser compreendida como ulna unidade autbnoma". Deve-se, antes, pensar que
cada uma daquelas transaqBes constitui "um momento no interior de uma serie de trocas
materiais e simb61icasn, de um modo tal que o "capital econ6mico e simbolico que uma
familia pode investir no matrirn6nio de um de seus filhos" depende em boa parte "da
posiqgo que aquela troca ocupa no interior da 'histciria matrimonial' da familia". Cf.
Pierre Bourdieu, "Les strategies matrimonial dans le systkme de reproduction", Annales
ESC, 27e annee, n. 5 (1972), p. 1120.

como aquelas possibilidades de alianqa se articulavam umas Bs outras.
Proponho que, para alCm da mera enumera@o das alianqas possiveis e
da determinaqio do peso de cada uma delas, deva-se avaliar sua articulaqio em trajetorias pessoais e, sobretudo, farniliares. Isto podera esclarecer seu inter-relacionamento. Para tanto, seria precis0 analisar dois tipos
de fenbmeno, dos quais apenas um serB observado aqui. Um deles seria o
recasamento. Teri havido algum padriio discernivel na seqiisncia de unides em que um liberto ou liberta entrava? Mas a analise do recasamento
coloca problemas que 1120 podem ser resolvidos sem o recurso a outras
fontes, o que tem se mostrado dificil. Isso porque no interval0 entre uma
primeira e uma segunda uniiio existe a possibilidade de mudanps de
posicionamento social. Estudos recentes v2m apontando para um forte
engate entre posicionamento social e ciclo de vida5' 0 outro fenBmeno C
monitoravel mais facilmente, e consiste no fato de que a documentaqlo
mostra grupos de irnlbs casando-se em ambas as paroquias. Defendo
que o confront0 entre as uni6es encaminhadas por diferentes filhos de
uma mesma famlia permite indagar da existsncia de seqiisncias mais ou
menos padronizadas de alianqas, ou seja, de estratCgias farniliares.
A leitura do Quadro 1 inicia o tratamento das trajetcirias, mas
supde explicaqbes. Nele, est8o representados os casamentos em que
entraram os membros de cada uma das familias (ou seja, de cada grupo
de irmiios) identificadas. Cada uma destas, assim como os cbnjuges de
seus membros, esti presente no interior de um campo da figura, sob um
ntimero. Em cada linha de cada campo, o que antecede o sinal de igual
(que designa o casamento) C o membro do grupo de irmlos representado em cada um dos campos. Observe-se o campo 4. Trata-se dos casamentos realizados pelos filhos de Inicio Martins e Beatriz de Oliveira,
ocorridos na freguesia do Engenho Velho entre 1787 e 181 2 . 0 primeiro
casamento observado foi entre uma filha n8o-branca livre do casal e um
crioulo forro. 0 segundo, entre um filho crioulo forro do casal e uma
crioula forra. 0 terceiro, entre uma filha niio-branca livre dos mesmos e
um homem livre de cor.
Deve-se reter em mente que o procedimento adotado coloca alguns problemas. Primeiramente, pressupde-se que o fato de irm8os ca-
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sarem-se com seus cBnjuges significa que suas escolhas e possibilidades foram conectadas uma a outra, constituindo ambas uma mesma
trajet6ria (familiar) e niio dois caminhos separados (individuais). E evidente que nem sempre este era o caso. Mas consider0 possivel afirmar
que, na maior parte das situaqdes, aquela conexiio existia efetivamente.
Em segundo lugar, o pr6prio procedimento adotado levou a se superestimar a presenqa de nubentes provenientes de famflias legitimadas. 0 s
nomes dos pais permitiram estabelecer que, por exemplo, dois homens
eram irmiios. Caso estes dois homens fossem filhos de miies solteiras, a
possibilidade de que se tratasse tiio somente de coincidencia quanto aos
nomes de suas miies era grande demais, e assim incontrolivel. Assim,
s6 foram incluidos no procedimento os casos em que se pudesse navegar com um pouco mais de cei-teza, o que levou a inflacionar a participa$50 dos filhos de famflias legitimadas.
Uma primeira observaqiio a ressaltar do quadro C o fato de que
as mulheres casavam para cima muito mais freqiientemente que os homens originarios dos mesmos grupos, reiterando o que se concluiu a
partir do exame de todas as alianqas. Mas o fato disso se manifestar em
trajetdrias, e niio apenas nos agregados das freguesias introduz uma
enfase nova. Cada uma das famflias podia contar com essa chance de
ascensiio, caso tivesse filhas. AlCm do mais, a mobilidade lograda dessa
maneira niio devia significar algo contraposto aos laqos familiares de
origem das mulheres. Diferentemente do que foi estabelecido quanto
aos Estados Unidos no estudo de Schweninger, a aproximaqiio pessoal
frente aos segmentos dominantes niio significava necessariamente um
caminho oposto ou alternativo aos laqos estabelecidos dentro da comunidade afro-ameri~ana.~'
Eram famflias negras que logravam casar suas
filhas hipergamicamente.
TambCm ficam reafirmadas as diferenqas entre cidade e campo.
As mulheres das famflias consideradas que se casaram de mod0 "descendente" foram proporcionalmente mais presentes no Engenho Velho
que em S2o JosC. Retomando o argument0 proposto, isto constitui indicia de priticas comunitirias mais solidas na freguesia rural. A isso se
pode acrescentar que o impact0 da presenqa de famflias parece ter sido
5'
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Quadro 1
Trajetorias de familias negras no mercado matrimonial

Freguesia do Ehgenho Velho (1765-1828)

I

4.Casamenlos dos fllhos de M c i o Martins e Beatrizde Olive&( 1787-1812)
5.Casamentos dos filhos de Fmncisco Rolze JosefaPacheco (1808-1809)
6.Casamentos dos fllhos de MamelFemandes e RosaMaria(1805-1808)
7.Casamentos d o s filhos de Antonio de Pinho e Anade M a h (1813)
8. Casamentos dos filhos de Ana daTlindade (1815-1817)
9.Casamentos d o s filhos de Lwrecia Florencia 11791-179'31

Freguesia de Sb Jos6 (1790-1844)

1l.Casamentos d o s filhosde Euzebio Alvarese AnaMarlade Santana(1797-1808)
12. Casamentos d o s filhos de J o a o Lopes e Teodom da C ~ u z1795-1802)
(

I

I

Quadro 1 (continua~ao)

-

13.Casamentos dos f h s de Lomen~ode AIbquerque e MariaFram:isca(1802-1811)
14.Casamentos dos f h s de Joaqulmde Cespes e Rairnunda Franclsca (17951803)
15.Casamentos dos fllbos de Fmnclsco JosC das Chagas e HelenaMariade J e s m (1796-1803)
16. Casamentos dos f h s de Manoeldo Espilito Santo e Genoveva Malia Claudina (1803-1833)
17.Casamentos dos f h s de Teodom de Macedo e Ursula Mariadas V i e m (17931
18.Casamentos dos f h s de Fmncisco Gomes de Oliveha e T e ~ z Antunes
a
(1794-18031
19.Casamentos dos f h s de Lomn$o e Rosa(1811)
20.Casamentos dos f h s de Marrros daSilvaCostae Fmnciscade SowaCoutinho (1813-1817)
21. Casamentos dos f h s de Martinho Jose Xaviere Rernarda Argtlica do Espirito Santo ( 1803-18071
22.Casamentos dos filhos de Jose FemiraMendes e QulttriadaSflva(1790-1800)
23.Casamentos dos f h s de J o l o N m s de S o m e J o s e f a M a l i a d a C o ~ e i q a o(1799-18031
24.Casamentos dos f h s de J o l o M a d c i o e AngelaGomes Maciel( 1791-1798)
25.Casamentos dos f h s de Irdcio Gomes e QuittriaMaria(1795-1796)
26.Casamentos dos f h s de Ftutuoso daSilvae ~rsulada~ilva(1797-18111
27.Casamentos dos fllhos de Sebastiam de Andrade (1800-18031
28.Casamento.s dos f i b s de EvaMaliado Bomucesso (1818-18251
~

Observaqao. Cada campo do quadro corresponde ao percurso de uma farnilla no rnercado rnatrlmon~al
(0s nurneros que abrem cada campo ~dent~f~cam
a familla de que se trata) No nterlor de cada um
deles, dentifica-se o sexo do f~lhoda familia que se casou atraves de uma rna~uscula(M ou F)
anteposta a virgula. Segue-se a ~dentlficaqsoda cor atribuida ao nubente e de sua cond~qao(Vide
legenda abalxo). Assirn, o rnernbro do grupo de rmios que se casou tern selJ sex0 dentificado pela
rna~usculaanter~ora virgula, e suas core c o n d ~ ~ apela
o s~glaanteposta ao slnal de igual, que
s~rnbolzao casamento. Apos este slnal de igual, estao cor atribuida e condq2o do nubente nao
pertencente a familla corn o qua1 o f h o se casou (tarnbem de acordo corn a Iegenda abaxo).
Observa-se facilmente o sex0 daquele ou daquela corn o qua1 o filho ou f~lhada farnilia se casou
atraves da ndlcaqao do sexo deste bltlmo. Dentro de cada campo, os casarnentos estao ordenados
de clrna para baixo de acordo corn sua sucessSo no tempo.
Bsuje~tosem~dentlf~caqaode
cor e c o n d ~ ~ atratado
o,
aqul como branco, hlBL-nao-branco(a) l~vre,
PF - pardo(a) ou cabraforro(a); CF-crioulo(a) forro(a); E escravo(a).
Fontes:VideTabela 1

mais forte no campo que na cidade, conforme jh ficou assinalado em
relaqiio a familias es~ravas.~'
Percebe-se que os grupos de irmiios intervieram em 19 dos 171
casamentos envolvendo os grupos considerados no Engenho Velho e
em 43 dos 875 casamentos anhlogos de SBo JosC. Calculando as percentagens, tem-se que 11% dos casameiltos do Engenho Velho sofreram a interven$io de famflias negras, enquanto a percentagem relativa
a Siio JosC foi de apenas pouco mais de 4%. Esse C um tipo arriscado de
infersncia, pois niio h i meios de verificar quantos dos c6njuges provinham efetivamente de famflias. Mas o fato do procedimento ter permi52
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tido identificar mais irmiios no Engenho Velho que em Siio JosC dB boas
indicaqdes de que as praticas familiares eram vividas de maneira mais
estiivel na par6quia rural que na urbana.
As observaqdes mais interessantes a partir do quadro siio aquelas que apontam para direqdes diferentes daquelas obtidas a partir da
observaqiio dos casamentos em um sentido estitico. E em ambas as
paroquias, ha muito poucos casos nos quais todas as alianqas obtidas
por uma famflia tiveram a mesma direqiio. Observe-se, por exemplo, a
famflia no 2 (Quadro 1). Se bem uma filha pertencente ao grupo, Ana
Maria da Conceiqiio, parda forra, logrou um casamento fortemente ascendente - uniu-se a Florencio Furtado, um proveniente de Minas Gerais sen1 marcas de ascendencia africana ou escrava -, outra mulher
proveniente do mesmo agregado familiar - Francisca Rosa dos Santos,
que niio era branca, mas que tambCm niio era designada como liberta s6 conseguiu aliar-se a InBcio, designado como pardo forro. 0 exemplo
C estratkgico, a medida que uma liberta logrou um casamento fortemente ascendente - exatamente com um homem livre sem marcas de cativeiro -, ao passo que sua irmii, nascida livre, uniu-se a um liberto. Assim, famflias niio aliavam seus filhos em urna direqiio linica.

E preciso, aqui, discutir u n ponto
~
controverso. Niio se pode considerar essa diversificaqiio das alianqas con10 produto unicamente da
vontade dos que as encaminhavam. Uma uniiio ascendente devia requerer fortes investimentos por parte da famflia da noiva, de mod0 que,
em se tratando de pobres, nem todos os filhos de urna dada famflia
podiam beneficiar-se das inversdes necessarias. Mas, intencional ou niio,
essa pluralidade de alianqas teve conseqiiencias importantes de um ponto
de vista politico. Pense-se em dois tipos de questiio. Primeiramente, as
diversas condiqdes inseridas em urna escala (isto C, tidas por hierarquizadas) de fato niio se distribuiam umas sobre as outras de um mod0
estanque, isto 6, n5o formavam grupos definitivamente apartados. 0 s
conjuntos existiam, por serem vistos a partir de delimitaqdes de diferenqas (lembre-se a isogamia), mas interpenetravam-se. Em segundo lugar, cada urna das familias consideradas terminava de fato por agrupar
um conjunto variado de referencias a posiqdes sociais. Mais que um
movimento de ascensiio social, ou de manutenqiio de posiqdes, vkem-se

agregados familiares multiplicando suas possibilidades de inserqiio em
unidades sociais significativas.
Observem-se as familias que casaram mais de um filho do sex0
feminino. No Engenho Velho, dos cinco agregados que levaram ao matrimBnio virias mulheres, nenhuma casou todas as suas filhas na mesma
direqgo. A situaqiio foi diferente em Siio JosC. Oito familias conduziram
niais de uma filha ao casamento. Em apenas dois casos os sentidos das
alianqas foram diferentes uns dos outros. Aqui, parece ter sido maior a
tendencia a que um casamento igualitirio fosse seguido por uma uniiio
isogimica, o mesmo ocorrendo com as hipogimicas e hipergimicas.
Mas as pr6prias diferenqas de condiggo existentes entre as filhas destas
dltimas familias faziam com que resultasse uma pluralidade de refer&ncias a posiqdes sociais. Veja-se a respeito o campo 22 do Quadro 1.
Trata-se de duas filhas de Jos6 Ferreira Mendes e QuitCria da Silva,
casadas entre 1790 e 1800 em Siio JosC. Uma era livre de cor, e uniu-se
a um pardo forro. A outra, crioula forra, contraiu matrim8nio com um
escravo. Apesar de ambas as unides terem tido a mesma direqiio descendente, a diversidade de condiqdes das filhas casadas se encarregou
de produzir como.resultado alianqas diferentes uma da outra.
Defendo, a titulo de hipotese, que isto produzia, no fim das contas,
um ambiente ~ e g m e n t a r .Refiro-me
~~
a que as prhticas destas familias
ao mesmo tempo manifestavam e superavam as diferenqas implicitas
na hierarquia. Assim, o acento niio deve ser posto nos atos, ou seja, em
cada um dos casamentos, mas antes no mod0 como eles se articulavam
em trajet6rias (ou estratkgias). Em suma, o decisivo niio C avaliar se o
que cada casamento afirmava era a hierarquia ou se era a solidariedade. 0 essential C o mod0 como hierarquizaqiio e solidariedade se combinavam ao longo da temporalidade especifica das entradas de cada
famflia no mercado matrimonial.

E importante assinalar tambCm que os africanos forros estiveram
completamente ausentes das alian~asenvolvendo as famflias que consegui identificar. Isto condiz com a anhlise sobre a distribuiqiio das alianqas
consideradas isolada e estaticamente. Nestas filtimas, as africanas liber-
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tas eram as mais fortemente limitadas a isogamia. 0 surpreendente C
poderem ser encontradas familias aliadas at6 mesmo a escravos, mas
nunca com africanos forros. Isto leva a duas hip6teses que niio slo mutuamente excludentes. Primeiramente, conduz a considerar ter-se tratado
aqui de alianqas "entre familias", e n8o apenas entre famflias e sujeitos
isolados. Em segundo lugar deve ser relacionado ao que jB se afirmou
acima acerca das relaq6es entre africanos e crioulos. A escravizaqiio era
indissociivel do desenraizamento, a que se contrapunha incessantemente
o empenho na con~unalizaqiioinsciito na experiencia da familia escrava." E possivel, luz dos dados aqui manejados, que algo semelhante se
efetivasse em relaqiio aos libertos. Se a escravizaqZio se articulava a uma
experiencia de desenraizamento, a liberdade era algo que se articulava ao
estabelecimento de uma pertinencia, o que encaminha o raciocinio para
levar em conta os dilemas inscritos na criaqzo daquela pertenqa, assim
para os mecanismos postos em jogo para isso.
Um dos casamentos analisados C bastante elucidativo a respeito
tanto da ligaqiio por vezes profunda entre famflias libertas e escravas,
quanto da centralidade do estabelecimento de alianqas entre familias.
Em 11 de agosto de 1787:
"Maximo Rodrigues de Carvalho, pardo forro, nat. e bat. nesta
Freg. F. leg. De Faustino Rodrigues e de Apolonia de Jesus, [casou-se]
com Ana Maria Joaquina, parda forra, nat. e bat. na Freg. da Candelaria,
F. leg. De Antonio Cardoso e de Rosa Maria da Paixiio, com dispensa
do impediment0 do 3" grau de con~angiiinidade".~~
Ambos os c6njuges nasceram escravos e como filhos legitimos.
Ap6s a alforria, casaram-se e, para tal, obtiveram dispensa de impedi-

"
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Varias obras recentes, a partir de perspectivas diferentes, enfatizam este ponto. Vide
Florentine e G6es, A PUZ das Senzalas, pp. 25-37; Igor Kopytoff, "Slavery", Annual
Review of Anfkropolngy, n. 1 1 (1982), p. 221, onde a centralidade da anrilise no processo de reinserqiio do escravo em unidades sociais significativas aparece designado como
"abordagem processual da escravidrio"; Eltis, Tlze Rise of African Slavery, pp. 58-60, que
tambCm assinala a centralidade &a condiqiio de outsider na definiqiio das experiincias e
da possibilidade mesma de sustentapiio do cativeiro; e, para outros ambientes que niio a
escravidiio nas Amiricas, Moses Finley, E.scruviddo antiga e ideologia moderna, Rio de
Janeiro, Graal, 1991 e Claude Meillassoux, Antropologia da escravid80: 0 ventre de
ferro e dinheirn, Rio d e Janeiro, Jorge Zahar, 1992, "Introdupiio" e "Capitulo
introdutbrio".
Apud Costa e Rheingantz, "Registros de casamentos", p. 259. Itilicos meus.

mento do terceiro grau de consangiiinidade, o que devia corresponder a
unl bisav6 ou bisav6 ~ o m u m 0
. ~caso
~ C unico, mas muito significativo,
porque chama a atenqiio para o fato de libertos estarem levando em
conta relaq6es de parentesco de profundidade geneal6gica considerivel, relaqdes estas fundadas em laqos criados em cativeiro. 0 parentesco distante era reconhecido, mesmo em se tratando de laqos antigos
criados entre e s c r a ~ o s . ~ '

A endogamia niio pode ser tomada como indicador apenas da exclusiio
social, e isso por vLias raz6es. Primeiramente, porque niio atuou sozinha
na conformaqiio das possibilidades de inserqiio de libertos e de niio-brancos livres no mercado matrimonial. Ao seu lado, verificaram-se tendkncias consistentes a que algum grau de ascensiio social fosse niio s6 consagrado, como tambkm propiciado pela instituiqiio do matrim8nio. Isto deixa
fortes duvidas quanto a que o impacto efetivamente importante da isogamia
possa ser explicado unicamente em termos de exclusiio. 0 confront0 das
incidencias relativas da hiper e da hipogamia femininas apontou, ao invCs
disso, para a presenqa de um mercado matrimonial segmentado, no sentido de que virias preferencias e critkrios eram de fato cruzados na movimentaqiio dos atores. Assim, niio se pode falar sem problemas que uma
prefersncia por casamentos ascendentes, ou uma indiferenqa em relaqiio
a posiq6es sociais se veria sempre presente e sempre frustrada.
Em segundo lugar, a anilise das estratkgias realizada atravCs do
agrupamento dos cbnjuges, quando fosse o caso, em famlias, apontou
para que as escolhas niio tendiam a ter um sentido univoco. 0 fato de que
tendencialmente s6 se casa uma 6nica vez (descontadas as 6bvias exceqdes dos viuvos) pode distorcer a observaqiio. Famflias podem acessar o
mercado matrimonial em diversas ocasides. Assim, observi-las permite
chegar mais perto da complexidade das estratCgias encaminhadas.
"

"

Cf. A. Burguikre e F. Lebrun, "As mil e uma familias da Europa", in Burguikre, KlapischZuber, Segalen e Zonabend (org.), Hisrbria da familia, Lisboa, Terramar, volume 3, pp.
54, 72, 83.
Diante do que ficou dito acima sobre a tendencia a combinag80 de alianqas de virios sentidos,
n8o se deve enfatizar demais o aspecto endoglmico fortemente presente neste caso.

Retomando o confront0 entre os dois procedimentos adotados na
anBlise dos casamentos, torno a pesar exclusiio e estratCgia. VBrios
elementos se combinavam. HB exclusiio relaliva: A possibilidade de ascender atraves do matrim8nio diminuia quando se passava das pardas e
cabras forras para as negras e pardas livres. Mas as estratCgias desdobradas nesse ambiente retinham um aspect0 de eficicia, tendo elas sido
de dois tipos: Na direqiio da ascensiio social, permitida, sobretudo a
mulheres, pelos numeros de homens e mulheres na populaqiio branca e
nos segmentos liberto e nio-branco livre; e na direqiio da formaqiio de
laqos por assim dizer horizontais, ou seja, na instituiqiio de liames estBveis entre sujeitos, dando origem a atores coletivos, corporativos.
Hipoteticamente, penso que o modelo de organiza~iioque alguns antrop6logos denominam "morfologia segmentar" pode fornecer
algumas respostas. A expressiio aponta para considerarem-se vBrios
critCrios como pertinentes para o estabelecimento de afinidades e para
a arregimenta~iode aliados. Em uma formulaqiio mais ortodoxa, o
termo indica a presenqa de grupos dividindo-se em subgrupos. Uma
morfologia segmentar seria algo caracteristico de grupos formados e
mantidos sem a intervenqiio do Estado. Um sistema C segmentar quando
subdivisdes de diversas ordens coexistem virtualmente a todo instante,
mas nio se manifestam sen20 de mod0 alternado, em situaqdes determinada~.'~
Grupos e identidades se subdividem, os de uma dada ordem entrando, uns em relaqio aos outros, numa relaqiio de "oposiqiio
equilibrada", de mod0 tal que "a pulverizaqiio C a conseqiisncia da
ordem politica, e niio de sua a~sencia".'~Ambitos maiores e menores
(isto 6, identificaqbes mais e menos inclusivas) coexistem, mas apenas
de mod0 latente. Em situaqbes especificas, as que estiio presentes
apenas em termos virtuais permaneceriam como que "?I espreita" em
relaqiio ?I entiio prevalecente. Tratar-se-ia, enfim, do "principio de contradiqiio na estrutura politica", segundo o qua1 "o sistema politico C um
equilibrio entre tendsncias opostas para a separaqlo e a fusiio", tudo
consistindo em condiqiio para a estabilidade de grupos na aussncia de
58

59

Louis Dumont, Groupes de filiation et alliance de mariage, 2" ed., Paris, Gallimard,
1997, p. 73, comentando Evans-Pritchard.
Ernest Gellner, Antropologia e politica, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1997, pp. 212-3.

autoridades fortes." A necessidade de reunirem-se e a possibilidade
de afastarem-se coexistem, e seu equilibrio negociado avaliza a estabilidade dos arranjos.
A multiplicidade das alianqas encaminhadas por libertos e nb-brancos livres produziria, nesse quadro, uma espkcie de efeito segmentar. Ela
prbpria, multiplicidade, implicaria a formaqiio, no interior de cada conjunto
de alianqas (ou de cada trajetbria), de um mosaico de refergncias a posiq6es sociais, facultando estabilizar as ligaqijes, por sua vez necessirias do
ponto de vista da consecuqiio das estratdgias ligadas ao "campesinato
reconstit~ido".~~
N3o estou sugerindo que estivesse em a@o alguma espCcie de heranqa linhageira africana. A Area em quest30 recebeu cativos,
sobretudo das regiaes que hoje constituem Angola, e as concepq6es mais
influentes a respeito da Area, embora apoiltem para as sociedades ali presentes a organizaqiio em linhagens, niio atribuem a estas 6ltimas um car&
ter segmentar. Em outros termos, os gmpos de descendgncia niio seriam
organizados em termos de "oposiq6es complementares", pel0 menos niio
no tocante ao parente~co.~'
Antes, o que se tem em mente C a premencia
de estratkgias capazes de garantir a estabilidade de laqos pessoais, possibilitando assim o estabelecimento de estratkgias direcionadas para o estabelecimento em bons termos no campo, para onde, como foi visto, voltava-se o horizonte dos gmpos considerados.
Um outro tip0 de hip6tese passive1 de ser aventado liga-se ao conhecido modelo da "sociedade de casa" de LCvi-Strauss. Verificar plenamente sua incidencia implicaria possuir genealogias dos gmpos estudados,
assim como fontes relativas aos esquemas de sucessiio, o que n3o se
mostrou possivel em virtude da migraqiio, do fato de que muitos dos
cBnjuges analisados serem libertos (de mod0 que seus ancestrais eram

'
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E. E. Evans-Pritchard, 0s Nuer, S2o Paulo, Perspectiva, 1978, p. 159.
Mintz, Caribbean transformations, pp. 146-56.
Cf. Jan Vansina, Kingdoms of the Savanna, Madison, University of Wisconsin Press,
1966, pp. 2 4 s ; Joseph C. Miller, "The paradoxes of impoverishment in the Atlantic
Zone", in David Birmingham e Phyllis M. Martin (ed.), History of Central Africa
(LondonINew York, Longman, 1983), p. 125. Vide tambern Jan Vansina, "The peoples
of the forest", in Birmingham e Martin (ed.), History of Central Africa, pp. 75-7, onde,
apesar de tratar de grupos diferentes dos que originaram os cativos do Centro-Sul, afirma
ser o modelo de linhagens segmentares estdtico demais para dar conta da organizagHo
das sociedades da Africa Central Atllntica.

escravos) e da circunstincia de que, no tocante ao Rio de Janeiro, niio
Ainda asse dispBe de fontes aptas a capturar unidades re~idenciais.'~
sim, a concepqiio daquele autor fornece sugestBes interessantes para a
anilise do que se p8de perceber atravds dos trajetos de famflias no
mercado matrimonial. As "sociedades de casa" constituem sociedades
hierarquizadas e tendentes ii concentraqiio do exercicio do poder politico, mas que se acham na situaqiio de ter de exprimir hierarquia e poder
nos termos da "linguagem do parentesco". Nelas, a reproduqiio da "casa",
enquanto portadora de um patrimbnio material e simbblico, comanda um
entrelaqamento entre exogamia e endogamia, dissolve a contradiqiio entre
consangiiinidade e alianqa e encaminha trinsitos entre as linhas paterna
e materna no estabelecimento de esquemas de sucess80, quando n8o
instaura plenamente a cognaqiio. Mas os laqos de parentesco siio estabelecidos atravCs de circuitos no interior dos quais circulam mulheres."
Como ficou assinalado, a ambivalencia entre isolhipogamia e hipergamia
niio era apenas dos grupos, mas tambdm e, sobretudo, das ~lnidades
familiares que transitavam pel0 mercado matrimonial. Isto sugere que a
referida ambivalhcia se ligava B reproduqiio de agregados (familiares),
algo incorporado Bs prhticas dos que transitavam no mercado matrimonial, e niio apenas o resultado da distribuiqiio desigual de oportunidades
pelos diferentes setores da sociedade. Pelo menos isso parece corresponder a algo que se espera a partir do modelo de LCvi-Strauss. Tratarse-ia da casa, enquanto patrimbnio material e simbblico, reproduzindose atravks de urn jogo complexo de alianqas em diversas direq6es.
Observou-se que a distinqiio entre cidade e campo afetava muitos aspectos da vida dos libertos e negros livres. Para alCm do estabelecimento de estratkgias que tendiam a levar livres de cor para Areas
rurais com terra disponivel, havia o fato de que o estabelecimento de
laqos familiares como um valor era algo mais factivel, ou passive1 de
maior estabilizaqiio, no campo. 0 s dados manejados, entretanto, indi-
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Embora a "casa" de Livi-Strauss nZo se confunda com o grupo domCstico, o modelo
postula a presenGa de uma unidade - de fato, uma pritica - que se reproduza.
Vide Claude LCvi-Strauss, Histriria e Etnologia, Campinas, IFCH/UNICAMP, 1996 (col.
"Textos Didaticos", n. 24) e comentarios criticos em Janet Carsten e Stephen HughJones, "Introduction", in Carsten e Hugh-Jones (ed.), About the house: Le'vi-Strauss
und beyond, Cambridge, Cambridge U. P., 1995, pp. 1-46.

cam que casamentos hiperg$micos, contrariamente ao que se infere das
concepqties de Freyre, niio significavam a exclusiio da comunidade cativa, ou sua impossibilidade. Diversamente, mostrei que "famflias negras" encaminhavam suas filhas para casamentos ascendentes, o que
se inseria nas estratigias de reproduqiio das pr6prias familias, as quais
contemplavam tambCm estratkgias igualitirias e descendentes.
Verena Martinez-Alier discutiu a aplicabilidade da noqiio de casta B sociedade cubana do sCculo XIX.65Suas conclus6es tocam problemas pr6ximos aos que abordei aqui, de mod0 a ser necessirio discutir
algumas delas. A estratificaqiio social em Cuba agrupava pessoas cmzando critirios m6ltiplos, levando a "gradaq6esn, ao invis de produzir
um esquema puramente binirio. Mas, diferentemente da discussiio de
Dumont a respeito do sistema de castas na india, afirma Martinez-Alier
que a sociedade cubana retinha urn "carriter aberto", pois cada ator
tinha diante de si uma multiplicidade de continuos, de escalas aptas a
definir (embora com pesos diferentes) seu "status". Jogava-se, assim, e
at6 certo ponto, com a variedade de critirios de estratificaqiio. Penso
que tal tambCm se dava na AmCrica Portuguesa. Mas creio ser necessririo acrescentar B 2nfase no carriter "aberto" da sociedade a consideraqiio de que a mobilidade assim contemplada era uma movimentaqiio
de grupos, de "pessoas morais" (niio de grupos sociais, como se ve).
Em outros termos, parto do principio de que a sociedade, niio obstante
reter alguma "abertura", mantinha ainda um cariter corporativo. Nesse
sentido, niio bastava a cada ator aproveitar as aberturas para ascender
socialmente. Era preciso dar forma a atores corporativos, a comunidades. E assim era necessirio tambim estabilizar arranjos, tornar estaveis
os grupamentos estabelecidos. Desse modo, o sentido das condutas niio
era governado apenas pela possibilidade de "atirar para o alto" de diversas maneiras. Algum espaqo devia ser deixado para "atirar para os lados", para amealhar poder social por intermidio de alian~ascom sujeitos de condiqiio semelhante ou mesmo inferior a olhos senhoriais. Estava em jog0 a possibilidade de reunir os recursos para sobreviver e at6
mesmo para mover-se socialmente.
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Em se verificando o que se defende aqui, tornar-se-a possivel
avanqar mais na direqzo apontada por Paiva e Klein para os estudos
relativos aos niio-brancos livres em Campanha e Sabari, ambas localidades mineiras, no segundo quartel do sCculo X I X . ~Afirmam
~
eles que
estes 6ltimos segmentos se posicionavam em todas as ocupaqdes
exercidas pelos brancos circundantes, A exceqiio das de elite, alCm de
experimentarem os mesmos padrdes demogrificos e sociais de organizaqiio. Sugerem ainda que, quer vivessem entre brancos, quer entre
outros livres de cor, n8o apareciam variaqdes nos padrdes de trabalho e
de organizaqiio social em que estavam inseridos. Se bem isto podia ocorrer, defendi aqui que os caminhos que trilhavam para alcanqi-lo e os
recursos que mobilizavam para isso eram definitivamente diferentes dos
caminhos e recursos acessiveis para os brancos. Mesmo em situaqiio
de carencia relativa de mulheres, do ponto de vista dos homens brancos,
as chances de mulheres livres que niio fossem brancas para alcanqar o
casamento sofriam IirnitaqGes, embora houvesse chances e estas fossem aproveitadas. Mas, mesmo nestes casos, ou seja, em situaqdes nas
quais havia possibilidades de mobilidade ascendente e em que se lanqava miio delas, este niio constituia o 6nico tip0 de caminho a ser trilhado,
alCm de niio parecer ter sido trilhado em tennos exclusives. Antes, os
dados aqui manejados indicam que se faziam opqdes e se reuniam recursos para implementi-las levando em conta tambCm as necessidades
implicitas na conformaqiio da comunidade que havia sido sua saida do
cativeiro, ou a saida da escravidiio passive1 de ser utilizada por seus
ancestrais. Atingiam, sim, o estatuto de camponeses e alguma estabilidade nessa sua situaqiio fundada na posse da terra. Mas isso niio supunha apenas um acordo com a ordem senhorial vigente. Implicava igualmente estabelecer e estabilizar atores coletivos, formados por pessoas
com pontos de partida socialmente limitados como os seus. Diante disso, C de se supor, por exemplo, que duas famflias camponesas diferentes
quanto ii cor atribuida, embora inseridas em padrdes demogrificos, sociais e de trabalho semelhantes, tenham trilhado trajet6rias absolutamente diversas para chegar ai.
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