
 

 

Escravas do desejo. Estratégias de liberdade e sobrevivência na sociedade escravista 

CLAUDIA SANTIAGO SANTOS * 

Nesta pesquisa, circunscrita ao ano de 1863, avaliou-se, em linhas gerais, as 

correlações existentes em Caçapava, então Distrito de Taubaté/SP, entre as estratégias de 

dominação da sociedade escravista sobre as escravas e as táticas de subversão das mulheres 

negras através do uso do sexo como mecanismo de alcance de melhores condições sociais, 

notadamente no trato de seus senhores. 

Os estudos analisados sobre as relações dos personagens que compuseram a história da 

escravidão no século XIX buscaram demonstrar claramente comportamentos de dominação 

dos senhores e de submissão dos escravos, o que marcou certa interpretação historiográfica 

deste período. 

Essa interpretação foi justificada na medida em que muitos relatos de época buscavam 

denotar a inferioridade do negro frente ao branco. Podemos verificar essa concepção de 

inferioridade através das palavras de Voltaire: 

[...] um animal negro, que possui lã sobre a cabeça, caminha sobre duas patas, é 

quase tão destro quanto um símio, é menos forte do que outros animais de seu 

tamanho, provido de um pouco mais de idéias do que eles e dotado de maior 

facilidade de expressão. Ademais, está submetido igualmente ás mesmas 

necessidades que os outros, nascendo, vivendo e morrendo exatamente como eles 

(VOLTAIRE apud SANTOS, 2002: 27). 

Todavia, é preciso lembrar os alertas feitos por Jacques Le Goff sobre as armadilhas 

das fontes legadas pelo passado, pois o documento, 

[...] antes de mais nada, é o resultado de uma montagem, consciente ou 

inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também 

das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver; talvez esquecido, durante 

as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma 

coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento [...] que ele traz devem ser 

em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe o seu significado aparente. O 

documento é monumento. É o resultado do esforço realizado pelas sociedades 
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históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada 

imagem de si próprias. No limite, não existe um documento-verdade (LE GOFF, 

2000: 114, vol. II). 

A interpretação de dominação escravocrata raramente levou-se em consideração as 

diferenciações sociais existentes entre os gêneros, inclusive entre os escravos, o que torna 

mais complexo a questão da escravidão por se somar a discriminação inerente a cor negra e 

também pelo fato do gênero feminino ter sofrido diversas depreciações sociais constatadas 

historicamente, inclusive a mulher branca. 

Dentro da historiografia do gênero ainda não fora explorado com maior especificidade 

essas relações sexuais por parte dos senhores e senhoras sobre as escravas. Por isso a 

implicação neste artigo de atentar para essa temática, pois a sociedade brasileira novecentista 

continuava repressora contra atitudes deliberadas de sexualidade da mulher negra e mesmo da 

mulher branca, visto a superioridade do homem branco dentro da sociedade. 

Daí o interesse preciso de analisar a condição das mulheres negras escravas, sobre as 

tensões e inflexões sociais que percorreram as experiências de escravas que viveram 

imergidas nas fímbrias de uma sociedade escravocrata e patriarcal. 

Os objetivos na pesquisa foram focados no rastro de elucidar as formas de dominação 

e resistência entre senhores e escravas que se perpetuaram com o advento do sistema social 

escravocrata, o que implicou na análise mais detida sobre as relações sexuais que existiram 

entre os mesmos, o que proporcionou o surgimento de comportamentos, de ambos os lados, 

não condizentes com o status quo social, com relações mais íntimas que extrapolaram os 

“limites” permitidos pelas normas impostas. 

O estudo realizado fundamentou-se na busca de relativizar as interpretações 

hegemônicas sobre o período quanto à relação de dominação entre senhores e escravas, visto a 

capacidade das mulheres negras em utilizar mecanismos encerrados nas táticas, como o uso 

do sexo, subvertendo a estrutura familiar patriarcal, para alcançarem melhores condições 

sociais, tais como o trato e, em certas ocasiões, a sua alforria e de seus filhos. 
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A pesquisa foi desenvolvida através do levantamento de um corpus documental 

composto por edições do jornal O Paulista do ano de 1863, na cidade de Taubaté. Documento 

sob a guarda da Divisão de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico de Taubaté (DMPAH). 

Pelo jornal, foram levantados, organizados e analisados dados que demonstram 

contradições da sociedade escravocrata quanto à mulher negra, a qual era vista somente como 

uma “coisa” e submissa a sua condição de escrava, sendo tratada como um animal. Mas, por 

vezes, algumas situações encontradas no cotidiano evidenciaram relações afetivas entre 

senhor e escrava que não condiziam com as normas e condutas pré-estabelecidas pela 

sociedade novecentista. 

O caso relatado pelo jornal taubateano O Paulista, datado de 26 de março de 1863, foi 

o exemplo encontrado que demonstrou as contradições entre a ideologia escravocrata 

dominante e as relações sociais vividas no cotidiano entre senhores e escravas. 

Em artigo intitulado Paiolinho, local onde ocorreu o fato, o articulista, que se 

denominava Um visinho, relatou o caso envolvendo a escrava Josefa, “rainha da orgia” (O 

Paulista, 18/jan./1863: 4, Ano I, n° 17), por agredir sua senhora, Ana Maria, pelo 

“atrevimento” em tentar acabar com uma festa feita pelo marido de Ana, Antonio Ferreira dos 

Santos Borges, com alguns escravos e agregados de seus visinhos. 

O interesse pelo caso não se fez apenas pela atitude de rebeldia da escrava com sua 

dona, mas também pela reação de seu senhor que buscou intervir pelo abrandamento da pena 

de Josefa, prometendo ao ponto de alforriá-la se fosse necessário para que ela não fosse 

condenada pelo ato de agressão. 

Diante da condição social das mulheres negras, as quais sofreram das mais diversas 

crueldades físicas e psicológicas, não somente pela sua cor de pele e pela sua condição de 

escrava, mas também pelas crenças que norteavam sobre a sua sexualidade, o caso relatado 

demonstra a complexidade das relações sociais quando avaliadas no seu cotidiano, 

principalmente as relações sexuais entre os homens brancos as mulheres negras. 
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Segundo Freyre (1990: 317) e Chiavenato (1987: 137), através das relações sexuais, 

existia a crença de que a escrava virgem, “muleca” de doze a quinze anos, poderia curar o 

jovem branco contaminado pela sífilis no Brasil.  

A mulher negra era vista como um objeto sexual entre os senhores de escravos, as 

senhoras e seus filhos brancos. Mesmo para a senhora presa a um sistema paternalista e 

rodeada de censuras, as negras, em certas ocasiões, serviram de objetos de prazer reprimido, 

utilizando-as para o deleite de seus desejos secretos e suas caricias afetivas em suas “crias”. 

Essas crenças populares, condicionadas pela dominação do sistema escravista, fizeram um 

“casamento entre a escravidão e abuso sexual promovido pela colonização (VAINFAS, 1989: 

51)”. 

A escravidão, por si só, deixava a mulher negra escrava à margem social e em 

condições desfavoráveis para se reapresentar como ser humana e para desmistificar a sua 

posição de coisificação, como também era, em certa medida, a posição da mulher da elite, 

submissa, dentro dessa sociedade cerrada. Assim afirma Maria Odila Leite Dias quanto às 

condições da mulher branca: 

Parte dos preconceitos que as desclassificam socialmente provinha de valores 

machistas, misóginos, entranhados no sistema escravista e moldados no menosprezo 

do trabalho e de qualquer oficio de subsistência. Além destes, também as afetavam 

os preconceitos advindos da organização da família e do sistema de herança das 

classes dominantes, que as relegavam como excedentes sociais, mães solteiras e 

concubinas, partes integrante do próprio sistema de dominação (DIAS, 1984: 16). 

O ciúme doentio por parte das sinhás era algo freqüente entre as negras escravas. 

Muitas senhoras agiam de extrema violência contra as negras por conta da sua beleza e pelos 

elogios dos maridos dado a elas. Há relatos de alguns casos que essas senhoras serviam 

“olhos, seios, mãos, e até mesmo vaginas assadas [...] à mesa de grandes senhores” 

(CHIAVENATO, 1987: 132).  

Esses sentimentos invejosos não só manifestavam pelo simples fato por acreditarem 

serem superiores as suas crias, mas também por condutas que reforçavam o sistema de 

dominação escravocrata através de punições severas em modelos semelhantes àqueles 
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encontrados nos comportamentos paternalistas dos seus homens-maridos para com os 

escravos do sexo masculino.  

Tais comportamentos, a dominação sexual dos senhores sobre suas escravas e a 

violência das senhoras com as mesmas, tinha o aval e/ou indiferença da Igreja Católica. O 

padre Nóbrega relatou em suas cartas a Tomé de Souza os abusos dos padres, tendo esses um 

comportamento de insistência de amancebarem com suas próprias escravas, “que para esse 

feito escolhiam as melhores e de mais preço” (NÓBREGA apud VAINFAS, 1989: 29). A 

posição da Igreja contra a escravidão negra foi muito pequena ou quase nula com relação à 

prática da escravidão, e menos significativa ainda com a defesa da mulher negra escrava 

dentro das senzalas, por muitas vezes retiradas do alojamento para os quartos de seus 

senhores.  

Como os próprios padres eram grandes procriadores, apreciadores incontrolados 

do sexo com as negras, nunca puderam criar uma barreira moral contra o abuso 

praticado pelos senhores. De tal forma que os mais identificados com a ideologia da 

Igreja – os senhores de engenhos – eram justamente os mais orgulhosos 

emprenhadores de negras (CHIAVENATO, 1987: 118). 

No mercado escravista já demonstrava fatores que incentivavam os abusos sexuais 

entre as mulheres, pois os números vindos dos navios negreiros eram bem menores com 

relação aos homens negros e eram vendidas por preços mais elevados do que os homens 

negros. Os navios partiam com poucas mercadorias femininas, “em regra, traziam da África 

duas ou três vezes mais homens do que mulheres” (GORENDER, 1991: 61). Sendo assim, 

com poucas mulheres negras em circulação no mercado, ocorreu um grande “desequilibro 

sexual”, tanto utilizadas como mercadorias nos seus serviços domésticos ou na agricultura, 

como para a satisfação sexual dos próprios homens negros e de seus senhores. 

As negras escravas dentro da família patriarcal sofreram sérios abusos. Gilberto Freyre 

(1990: 283) defende que as relações sexuais ocorriam desde a infância dos meninos brancos. 

Cita que as relações íntimas dos filhos dos senhores ocorreram através do ato psíquico da 

amamentação das negras amas-de-leite ou criados pelas “amas negras”. Acreditava-se que o 

contato com essas negras poderia levar às crianças brancas a predileção por essas “mulatas 

fáceis”. Com isso, os filhos das negras foram arrancados de seus seios, e elas serviram de 
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“vacas negras” para amamentarem os filhos dos brancos. Sem os seus filhos, as negras foram 

de grande valia para seus senhores no aluguel como amas-de-leite. Isso demonstra que a 

mulher negra era uma coisa com “características humanas”.1 

Foi diante dessa realidade de malgrado que as escravas se utilizaram das táticas e de 

resistências antecedendo a tão almejada abolição. Foram enfrentamentos diretos e indiretos 

contras os senhores e seus familiares, com resistências individuais e/ou coletivas, desde fugas 

de escravos para os quilombos, suicídios, abortos, homicídios dos filhos nascidos dentro da 

senzala etc., mesmo com as leis que condenavam os escravos a esses tipos de sublevações. 

Verifiquemos um caso de punição aos enfrentamentos dos escravos contra os senhores 

e moradores da casa grande por meio da Lei excepcional de 10 de junho de 1835, art. 4°: 

Serão punidos com a pena de morte os escravos ou escravas, que matarem por 

qualquer maneira que seja, propiciarem veneno, ferirem gravemente, ou fizerem 

qualquer outra grave offensa physica, a seu senhor, a sua mulher, a descendentes 

ou ascendentes que em sua companhia morarem [...]. Se o ferimento ou offensa 

physica forma leves, a pena de açoites, à proporção das circunstancias mais ou 

menos agravantes (MALHEIRO, 1866: 17). 

Mesmo com as punições sendo bem executadas dentro do regime escravocrata, as 

escravas, em certas situações, não se intimidaram em agir contra os malefícios que sofriam 

em seu cotidiano. Em alguns casos mulheres negras se posicionavam por meio de táticas para 

alcançarem um “bem comum” e amenizarem seu sofrimento diário, utilizando-se desses 

artifícios para diminuir ou para reafirmar sua personificação de ser humano e não de uma 

“coisa” na presença de seus dominadores, reproduzindo uma relação contraditória de 

dominador e dominado. 

Conforme entendido por Michel de Certeau, a tática se caracteriza pelo 

[...] movimento dentro do campo de ‘visão do inimigo’ [...], e no espaço por ele 

controlado. Ela não tem portanto a possibilidade de dar a si mesma um projeto 

global nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e objetável. Ela 

opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, 

                                                 
1 Ver mais detalhes em: Gorender, Jacob. A Escravidão Reabilitada. São Paulo: Ática, 1991: 58. 
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sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas 

(CERTEAU, 1997: 100). 

A relação dos senhores e suas escravas apresentaram formas bilaterais no convívio 

diário. A escrava negra foi inserida em um mundo repressor, transformado em uma 

mercadoria, uma coisa de trabalho, sendo a sua condição social um ser inexistente, “privado 

de todos os direitos” e sem representação alguma (MALHEIROS, 1944: 17).  

Os senhores de escravas se utilizaram naturalmente de seu poder para subjugar seus 

dominados, pois “é o senhor quem estabelece normas e regras dessa relação” (MATTOSO, 

2003: 101). Para que os senhores tivessem um controle maior sobre suas escravas e podendo 

controlá-las contra revoltas, crimes, e/ou benefícios lucrativos dentro de seus domínios, 

utilizaram-se do uso das estratégias, assim descrito pelo Michel de Certeau, 

A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser 

a base de onde podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos e ameaças 

(os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em trono da cidade, os 

objetivos e objetos de pesquisa, etc.) (CERTEAU, 1997: 99). 

As estratégias estavam claramente incrustadas nas autoridades coloniais ao 

esclarecerem as conseqüências de senhores que demonstrassem algum tipo de sentimento 

humanístico com suas escravas; as punições eram manifestadas com desprezo social. Os 

senhores que casassem com as suas escravas eram “impedidos de concorrer aos quadros 

burocráticos da Monarquia” (VAINFAS, 1989: 79). 2 

Essa forma de repressão por parte das autoridades locais imposta aos senhores, 

ressaltava dois fatores na sociedade escravista: em primeiro, o fortalecimento da não aceitação 

da escrava como mulher negra ao seio da família patriarcal; e o segundo, o fortalecimento da 

idéia e de prevenção da não “macular o sangue” branco. Exemplo que confirma essa 

afirmação, foi o caso relatado por Stuart B. Schwartz: 

                                                 
2 Os senhores eram impedidos de “ingressar nas Ordens Militares de Cristo, Aviz e Santiago; integrar o clero; 

obter vereanças nas Câmaras Municipais; associar-se a certas irmandades, misericórdias, instituições de caridade 

e outras – além de igualmente bloquearem toda a sua descendência” (VAINFAS, 1989: 79). 
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[...] em 1803, Isidoro Gomes de Sá, individuo branco, que vivia na ilha da Maré, no 

Recôncavo, chegou às vias de fato com seu filho por causa de uma escrava com 

quem o jovem queria casar-se (1988: 231). 

No caso citado, o pai, Isidoro Gomes de Sá, quase matou seu filho, Manoel Gomes, 

por este querer casar-se com uma escrava “cabra”, chamada Francisca Josefa do Bonfim, 

contra a vontade do pai.3 Assim confirma Ronaldo Vainfas, ao explicar sobre os tipos de 

relações de concubinato entre senhores e mulheres escravas e de cor:  

[...] o concubinato esteve longe de ser qualquer espécie de casamento alternativo ao 

modelo oficial. Parece ter sido, antes, uma imposição do escravismo e do 

preconceito racial [...] (1989: 79). 

Essas informações demonstram fissuras de interesses da mulher negra escrava no seu 

cotidiano, quanto a aquisição da sua alforria. Por isso ela precisou articular-se como pôde para 

ter a oportunidade, por mais precária que fosse a sua sobrevivência dentro da extensão 

escravista. A mulher escrava utilizou-se daquilo que os senhores tinham como direito de uso, 

o sexo. Não faltaram exemplos de relacionamentos entre senhores e escravas, mesmo que a 

ideologia fosse totalmente contra a esses tipos de uniões. Schwartz (1988: 214) relata o 

“casamento de Manoel Dias Lima, senhor de engenho em Inhambupe, com uma ex-escrava de 

Angola, Josefa”, no final do século XVIII. Possivelmente, a escrava Josefa tenha obtido a sua 

manumissão através da união com Manoel. 

Outro caso mais notório na historiografia de amasiamento ocorreu com Chica da Silva, 

ex-escrava que viveu na cidade de Diamantina e se envolveu numa relação estável com o 

contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, união essa não oficializada pela Igreja 

Católica. O contratador a comprou por 800 réis e depois a alforriou, dando início a essa 

relação à sua gravidez de seu primeiro filho. Chica obteve treze filhos, dos quais onze foram 

registrados com o sobrenome “Oliveira”, mesmo sem a filiação paterna. Mesmo não vivendo 

juntos com o contratador por alguns anos, eles mantinham uma fidelidade conjugal. A ex-

escrava conseguiu ter uma posição social em destaque na sociedade local e superou a 

exclusão social. Os seus filhos e a própria Chica de Silva participaram como membros de 

                                                 
3 Ver em SCHWARTZ. Stuart B. Os senhores de engenho: donos dos homens e da cana. In: Segredos internos: 

Engenhos e escravos na sociedade colonial, 1988: 474. 



9 

 

 

várias irmandades destinadas aos brancos, na qual a senhora Francisca da Silva de Oliveira 

agia como qualquer senhora branca da sociedade (FURTADO, 2003:15).    

Especificamente no campo das alforrias, a articulação para obtenção da liberdade das 

mulheres escravas não foi algo fácil. As relações sexuais com os seus senhores foi um dos 

caminhos para adquirir tal liberdade, através do nascimento dos filhos ilegítimos. Com o 

nascimento do(s) filho(s), o senhor poderia legitimar como herdeiro e dar liberdade ao 

mesmo, através da carta de alforria registrada em tabelião. O senhor poderia alforriar esses 

filhos ilícitos “gratuitamente ou mediante de pagamentos do seu valor” (SILVA, 1998: 199). 

Mesmo que a mulher escrava não conseguisse sua própria liberdade, ela se utilizava das 

táticas para amenizar as condições de seus filhos recém-nascidos dentro da casa-grande, 

livrando-o da condição miserável de ser escravo. A autora Maria Beatriz Nizza da Silva 

reafirma casos de senhores legando seus bens materiais para seus filhos com mulheres negras. 

Cita o caso do reinol Jorge Mendes de Carvalho,  

[...] que deixou dois filhos naturais, que tivera com sua escrava Marta, herdeiros de 

bens. Mas o mais extraordinário foi a atitude de outro reinol. Bonifácio Antunes, 

que, apesar de ser pai de seis filhos legítimos, não deixou de incluir, em 1761, o 

mulato Fêlix, havido de sua escrava Antônia quando era solteiro, entre os seus 

herdeiros. (SILVA, 1998: 199). 

Vale ressaltar que a obtenção das cartas de alforrias para os filhos ilegítimos não era 

bem aceito pelos filhos legítimos dos senhores brancos, principalmente por parte das viúvas 

legitimas.4  

Partindo desses pressupostos, as alforrias dependiam principalmente pela vontade dos 

senhores, “por recompensa de bons serviços ou por reconhecimento de laços de sangue” 

(SILVA, 2000: 296).  As concessões das alforrias tiveram vários caminhos, mas sempre com 

o desígnio dos senhores, ou diretamente pela autoridade do rei, que eram obrigados dar a 

liberdade mediante a lei do monarca (SILVA, 2000: 297). Estudos já realizados sobre as 

alforrias no Brasil demonstram que as mulheres obtinham 60% das cartas de alforria tanto na 

                                                 
4 Ver mais detalhadamente sobre esse assunto: SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Gente de cor. In: História da 

família no Brasil Colonial. 1998: 291.  
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cidade como no campo (Cartas de Alforrias nos livros de Registros de Notas do Segundo, 

Terceiro e Quatro Ofícios do Rio de Janeiro apud SILVA, 2000: 296). Sabendo que as 

escravas domésticas tinham maiores mobilidade para aquisição das cartas de alforria, por 

conta da proximidade da família e no quotidiano aos sobrados e das casas-grandes. Como 

afirma a harmoniosa visão de Gilberto Freyre,  

A casa-grande fazia subir da senzala para o serviço mais intimo e delicado dos 

senhores uma série de indivíduos – amas de criar, mucamas, irmãos de criação dos 

meninos brancos. Indivíduos cujo lugar na família ficava sendo não o de escravos 

mas o de pessoas de casa. Espécie de parentes pobres nas famílias européias. À 

mesa patriarcal das casas-grandes sentavam-se como se fossem da família 

numerosos mulatinhos. Crias. Malungos. Muleques de estimação. Alguns saiam de 

carro com os senhores, acompanhandos-os passeios como se fossem filhos. 

(FREYRE, 1990: 352).  

Pelo jornal O Paulista, pode-se constatar esse comportamento astucioso das escravas 

encerrado nas táticas, ao observarmos que algumas mulheres negras se utilizaram de artifícios 

sexuais para almejarem melhores tratamentos sociais, mesmo que esses tratamentos não 

rendessem modificações significativas em seu status quo, notadamente sua posição social, 

mas que promovia uma ação de revolta. 

O uso das táticas se manifestou na análise do caso da escrava Josefa, que agrediu a sua 

senhora em uma determinada festa noturna, com seu senhor Antonio Ferreira dos Santos. A 

esposa, Ana Maria, incomodada com a festa, pediu ao seu marido que desse o fim no 

divertimento. Entre esses escravos se encontrava uma negra chamada Josefa. No artigo, 

assinado por “Um visinho”, refere a essa negra como “a rainha da orgia”. Essa negra era 

amasiada de seu senhor, que ofendida pela sua senhora agride-a fisicamente, tomando uma 

foice para matá-la, quando seu senhor intervém na briga (O Paulista, 18/jan./1863: 4, Ano I, 

n° 17). Meses depois sai uma nota referente a esse caso, mostrando a reação da sociedade 

diante da postura da negra agindo contra a sua senhora. A escrava Josefa é condenada com 

200 açoites e o uso de um ferro no pescoço por um mês. O senhor, insatisfeito com a 

condenação da sua escrava, tenta achar um caminho na lei para evitar essa punição. A 

sociedade reage e o jornal relata,  
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[...] esperamos que saberá resolver sobre esta emergência de modo que não 

havemos ver o crime galardoado, dando-se um pernicioso exemplo para a 

sociedade, insupportável (sic) para todos os pais de família, e em geral para todos 

os homens sensatos (O Paulista, 26/mar./1863: 2 e 3, Ano I, n° 17). 

Vimos claramente que o uso da tática, com uma atitude de ousadia e de um 

enfrentamento contra a sua própria senhora, mesmo sabendo das punições que poderiam 

acarretar sobre si. Mas essa possível confiança da negra, fora depositada por um 

relacionamento ilícito com seu senhor. Isso foi verificado com o comportamento do senhor 

indignado com a condenação da sua escrava-concubina, demonstrado nas palavras do redator:  

[...] Pois bem, o sr. desta preta, não satisfeito com o procedimento altamente 

offensivo á moralidade publica, que tem tido, qual é o de empregar todos os meios a 

seu alcance para evitar a justa punição que pesava sobre a sua escrava, vendo-a 

condenada, lembrou-se de um meio para illudir a lei: vai apressado ao cartório, 

passa uma carta de liberdade a favor da mesma escrava, e com essa vai requerer 

que ella seja posta em liberdade! (O Paulista, 26/mar./1863: 2 e 3, Ano I, n˚ 17).5 

As mulheres negras e escravas se utilizaram como podiam para amenizar sua condição 

lastimável como escrava e sendo usada como um objeto sexual para servirem aos seus 

senhores branco. Sobre elas foram postas e impostas todas as idéias de aproveitamento, por 

parte da Igreja, pelos colonos e pelos viajantes que aqui passavam. As mulheres negras 

tiveram que se submeter a essa condição para poderem se livrar de violências maiores que 

sofriam, ora sendo amantes, ora sendo servas do sexo dos seus próprios senhores, ou de outros 

homens. Esperavam o momento para manifestar a sua revolta individual e instintiva, 

adquirindo findos financeiros para conseguirem sua liberdade ou se articularem entre os 

ciúmes de suas senhoras e os amores de seus senhores.  

Como constatamos, a interação entre os senhores e escravas foi um jogo cheio de 

contradições e muito complexo. O senhor tinha o pleno poder sobre sua escrava. A negra 

escrava tinha a consciência que não conseguiria se tornar uma ser-pessoa dentro dos moldes 

da escravidão, e por isso aproveitava todas as “lacunas” que o sistema permitia existir para 

obter melhores condições de vida. 

                                                 
5 O desfecho desse caso foi para a Cúria Metropolitana de São Paulo, sendo analisado como processo de justiça 

religioso e não secular.  
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Muitas escravas utilizaram-se de um viés burlando os limes de sua condição de 

dominadas contra seus dominadores ao utilizar mecanismos de ação sem destruir o 

funcionamento do sistema escravista. Ora elas se utilizavas da tática da submissão, para 

manter um “bom” relacionamento com os senhores, ora para conseguirem se manter vivas ou 

para obter certo privilégios diferenciados de outros negros escravos. Portanto, diferentemente 

da submissão irrefletida, a face de docilidade apresentada pelas escravas visava buscar, antes 

de mais nada, a sua liberdade, mas para isso ela “precisa praticar a obediência, a humildade e 

a fidelidade, qualidades de um ‘bom escravo’”(MATTOSO, 2003: 111). 
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