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Resumo 

 

Os casamentos de escravos e forros realizados na Freguesia da Candelária/RJ 

entre a segunda metade do século XVIII e primeira metade do séc. XIX insinuam, a 

partir de seus registros, que personagens aparentemente secundárias, como o das 

testemunhas, não se constituíam como meros espectadores da cerimônia católica nem, 

tão pouco, eram escolhidos sem critério ou acuidade.   

Dentre as várias informações contidas reiteradamente nos acentos matrimoniais 

encontramos além da data do casamento e das informações relativas aos cônjuges, as 

assinaturas das testemunhas, na medida em que a presença destes na cerimônia era uma 

exigência canônica.  Desse modo, a partir da análise dessa variável percebemos, no 

decorrer da pesquisa, que alguns nomes apareceram repetidamente em vários registros 

assumindo esse mesmo papel. Tais personagens se destacaram das demais por três 

motivos: pela quantidade de casamentos em que apareceram exercendo essa função, por 

formarem, com frequência, pares de testemunhas em diversas cerimônias e por estarem 

envolvidos majoritariamente com casais africanos. 

Diferentemente da consanguinidade e da germanidade, nos laços que unem um 

homem e uma mulher estão presentes componentes exclusivamente sociais que, 

evidentemente, podem ser norteados por diferentes critérios de escolha. Porém, vale 

ressaltar que essa forma de constituir parentesco dá origem, por sua vez, a novos graus 

de consanguinidade e afinidade. Sendo assim, as uniões conjugais e, por conseguinte, as 

famílias, são abordadas neste trabalho como ocasião privilegiada para a construção de 

alianças sociais, trocas e solidariedades não apenas entre os nubentes, mas por todos os 

envolvidos direta ou indiretamente no consórcio. 

Desse modo, a partir do nome das testemunhas mais recorrentes, buscamos 

rastrear e ampliar as informações referentes a tais personagens a fim de começar a 
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desvendar possíveis redes de relações sociais em que por ventura estivessem inseridos, 

bem como perceber o papel que desempenhavam no processo de socialização de 

escravos e forros na Freguesia da Candelária. 

 

 

 

 

 

Nas relações de parentesco, em geral, estão contidos elementos tanto biológicos 

quanto sociais, na medida em que podem ser definidos pelo conjunto de relações de 

filiação e diferentes tipos de alianças estabelecidas entre os indivíduos. Diferentemente 

da consanguinidade e da germanidade, no casamento e nos laços que unem um homem 

e uma mulher estão presentes componentes exclusivamente sociais, que podem ser 

norteados por diferentes critérios de escolha. Porém, vale ressaltar que essa forma de 

constituir parentesco dá origem, por sua vez, a novos graus de consanguinidade e 

afinidade.  

Levi-Straus tomando de empréstimo o conceito de dádiva desenvolvido por 

Marcel Mauss - cuja ideia de dar, receber e retribuir está na base da organização social - 

entende que o casamento deve ser visto, antes de tudo, como uma forma de troca 

simbólica. Segundo Strauss, a partir da instituição do tabu do incesto, trocam-se 

mulheres entre grupos sociais e organizações parentais diferentes, com o objetivo de 

ampliar a capacidade genésica do grupo, e não só por isso, mas, sobretudo, para se 

estabelecer alianças políticas.1  

Ao estabelecer a separação entre natureza e cultura, Strauss nos ajuda a perceber 

o quanto a família deve ser vista como uma unidade social e não somente biológica, 

pois, com a troca de mulheres, o homem se comunica com outra família: proibido de 

casar com sua irmã, este é obrigado a dá-la em casamento para um homem de outra 

família e, ao mesmo tempo, recebe de outro homem sua irmã em troca. Estabelece-se, 

assim, uma relação e um sistema de reciprocidade. Desse modo, as uniões conjugais e, 

por conseguinte, as famílias, passam a ser vistos como constitutivos de um sistema de 

comunicação, que operando a partir do princípio da dádiva, estabelecem uma forma de 

                                                            
1 LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis, Ed. Vozes, 6ª edição, 
Coleção Antropologia, 2010. 
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organização social. O casamento, nessa perspectiva, é ocasião privilegiada para a 

construção de alianças sociais, trocas e solidariedades.2 

As várias manifestações dessas uniões conjugais deixam vestígios que podem 

ser utilizados de diferentes maneiras por diversas áreas do conhecimento e pode estar no 

bojo de investigações a cerca da sociedade que as pratica, pois, quando tomadas como 

uma prática social - sob a influência de imperativos de ordem religiosa, econômica, 

política e cultural - revelam indícios sobre o ambiente social circundante. 

O objetivo do presente artigo é, portanto, a partir da análise dos registros de 

matrimônio de escravos e forros realizados na Freguesia da Candelária entre os anos de 

1750 e 1850, revelar indícios das estratégias de sociabilidade experimentadas por uma 

parcela dos cativos e forros dessa freguesia, destacando o papel que as testemunhas de 

casamento tiveram no processo de mobilidade social ascendente desses homens e 

mulheres. 

Essa tarefa provocou a necessidade de reconstituir, para além da família nuclear, 

as redes parentais e de sociabilidade, nas quais esses casais podiam estar ligados. Dessa 

maneira, os limites da abordagem macro analítica tem tornado imperativo o cruzamento 

dos registros de matrimônio com outras fontes eclesiásticas e cartorárias.  

A investigação em curso originou-se de uma pesquisa que propunha uma 

reflexão em torno do que poderíamos chamar de mercado matrimonial escravo e suas 

relações com a dinâmica econômica e social da capitania (mais tarde província) do Rio 

de Janeiro apenas na primeira metade do século XIX, sobretudo no que tange ao seu 

perfil demográfico. Buscava, além disso, recuperar as relações estabelecidas entre os 

homens e mulheres escravizados e forros que sancionaram suas uniões conjugais por 

meio da benção eclesiástica na referida freguesia.3 Como o trabalho teve inicialmente 

como eixo empírico os registros matrimoniais de escravos e forros da Candelária 

depositados no Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, a primeira tarefa, 

então, foi a de coletar dos livros todos aqueles registros referentes aos casamentos que 

                                                            
2 ZONABEND, Françoise. Da família: olhar etnológico sobre o parentesco e a família. In: BURGUIÉRE, 
André (et.al). História da Família: mundos longínquos, mundos antigos. Rio de Janeiro: Ed. Terramar: 
1998, p.30. 
3 LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos nas freguesias da Candelária, São 
Francisco Xavier e Jacarepaguá: contribuições aos padrões de sociabilidade matrimonial no Rio de 
Janeiro (c.1800-c. 1850). Rio de Janeiro: UFRJ – Programa de Pós-Graduação em História Social, 2006. 
Dissertação de Mestrado. 
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envolveram ao menos um cativo ou forro entre os nubentes, o que resultou no resgate de 

237 acentos de matrimônio4.  

Com uma estrutura interna relativamente invariável e sendo de natureza maciça 

e reiterativa no tempo, as fontes eclesiásticas, como os registros de matrimônio, 

possibilitam uma análise a partir da formação de séries. Desse modo, uma fonte com 

estas características tornou viável capturar regularidades no que poderíamos chamar de 

comportamento matrimonial desses homens e mulheres ao longo das horas do dia, dos 

dias da semana, dos meses e, por fim, no decorrer das estações dos anos.  

Além disso, tais fontes são ricas em informações referentes a parentela dos 

noivos e também fornecem, com frequência, os nomes de seus pais, senhores ou ex-

senhores, além de informações relativas ao batismo dos cônjuges. Outro nome presente 

de forma reiterada é o das testemunhas da cerimônia, na medida em que a assinatura das 

mesmas era uma exigência eclesial para que o rito fosse considerado válido. Desse 

modo, os registros de casamento nos deixam vestígios valiosos dos diversos vínculos 

parentais e sociais estabelecidos pelos nubentes. Sendo assim, na tentativa de desvendar 

possíveis redes de solidariedade e sociabilidade em que os escravos e forros que se 

casaram na Freguesia da Candelária, a primeira pergunta feita foi: se redes foram 

formadas, qual ou quais teriam sido os agentes agregadores desse processo? Esse é um 

grande desafio, sobretudo porque, como bem nos lembra Michel Bertrand, no sentido 

morfológico podemos nos deparar com redes pessoais, construídas a partir de um 

indivíduo, ou com redes fragmentadas, formadas a partir de um grupo pré existente com 

vários “centros”. Além disso, como o autor entende que no interior dessas malhas existe 

um complexo sistema de vínculos que permitem a circulação tanto de bens como de 

serviços, devemos estar atentos aos tipos de trocas realizadas para que possamos 

qualificar tais ligações.5 

Em um primeiro ensaio de resposta, a aposta na figura do senhor (ou senhora) de 

um dos nubentes mostrou-se infrutífera: não houve a recorrência de cativos ou forros de 

um mesmo senhor em diversas cerimônias. Embora no caso de casamentos entre 

escravos, o padrão tenha sido a união de homens e mulheres pertencentes a um mesmo 

dono, o nome deste só apareceu repetidas vezes nos casos de cerimônias coletivas. 

                                                            
4 Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Livro de Casamentos – Freguesia da Candelária, N° 
9, 1809-1837. 
5 BERTRAND, Michel. “De la família a la red de sociabilidade”. In.: Revista Mexicana de Sociologia. 
México: vol.61, núm. 2 abril-junio, 1999, p. 119. 
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 Por outro lado, alguns nomes apareceram repetidamente em inúmeros registros 

assumindo o mesmo papel: o de testemunha. Antônio Luiz de Andrade e Matias 

Gonçalves Ferreira são os nomes dos dois personagens que se destacaram das demais 

testemunhas por dois motivos: pela quantidade de casamentos em que apareceram 

exercendo essa função e pelo fato de que nas cerimônias, com alguma frequência, 

formaram pares de testemunhas entre si, compondo uma espécie de núcleo agregador. 

 Desse modo, com a informação referente ao nome da testemunha presente no 

banco de dados, foi possível montar, para a Freguesia da Candelária na primeira metade 

do século XIX, um conjunto de cônjuges associadas a duas testemunhas 

recorrentemente escolhidas por eles, o que nos induziu a pensar, nesse caso, nos 

critérios e motivações utilizados por esses noivos para a escolha de tais personagens.  

 No que diz respeito à testemunha nas cerimônias de matrimônio da América 

lusa, a legislação eclesiástica, representada pelas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia, estabelece uma série de prescrições quanto ao ato testemunhal e 

àqueles que podem cumprir tal função.6 “No Título 67, referente aos ‘Impedimentos do 

Matrimônio”, a Igreja é taxativa e não deixa dúvidas quanto a importância da 

testemunha na dispensação do sacramento do Matrimônio: ele é considerado nulo com 

sua ausência. Ao mesmo tempo, pesa sobre essa figura a responsabilidade de não dar 

validade a uniões que sabidamente possuíssem algum tipo de impedimento diante das 

normas eclesiásticas. Desse modo, em casos de desconfiança de fraude e conluio entre 

noivos e testemunhas na tentativa de burlar as exigências que o casal deveria cumprir 

para estar apto ao sacramento, tal ato era considerado falso testemunho. Nesses casos, o 

castigo poderia ir da excomunhão até pena de prisão e degredo. Além disso, se o falso 

testemunho fosse dado mediante recebimento de dinheiro, acrescentava-se a pena o 

pagamento pecuniário. De acordo a legislação eclesiástica, portanto, testemunhar no 

período colonial era um ato relativamente simples, mas que implicava um alto grau de 

responsabilidade. Portanto, aceitar cumprir tal papel impelia a quem o aceitava, ter um 

mínimo de clareza da história dos futuros noivos. Ao mesmo tempo, fazer tal convite, 

pressupunha alguma intimidade com o futuro depoente que, embora apenas assinasse o 

acento matrimonial e não pronunciasse uma palavra, falava muito “apenas” com sua 

presença.  

                                                            
6 Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia do anno de 1707. Introdução e revisão cônego 
prebendado Idelfonso Xavier Ferreira. São Paulo: Typ. 2 de dezembro, 1853. 
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 A historiografia tem lançado mão do argumento de que, em princípio, qualquer 

um dentre uma multidão de fiéis que por ventura estivesse assistindo a missa, poderia 

ser uma testemunha em potencial. Desse modo, preferem apostar que, em geral, as 

testemunhas de casamento não tinham a importância dos padrinhos de batismo e, 

portanto sua escolha não demandava dos noivos uma acuidade maior no momento da 

escolha7.  

Sérgio Nadalin, no entanto, foi mais cuidadoso ao tratar sobre este tema. 

Comparando os registros de matrimônio da França do Antigo Regime com os do Brasil 

o autor destaca que aqui, por vezes, a única assinatura presente em uma ata de 

casamento era a da testemunha. Nesse sentido, caso não tenham sido sempre a mesma 

pessoas a testemunhar todos os atos em uma determinada região, cabe ao pesquisador 

realizar uma investigação que ainda está por ser feita: perguntar quem são essas 

testemunhas.8  

 

Dos números aos nomes: as testemunhas de casamento que se repetem 

 

A descoberta da recorrência de alguns personagens assumindo a condição de 

testemunha de casamento entre casais escravos e forros na Freguesia da Candelária 

ensejou a necessidade de um novo manejo dessa documentação. Desse modo, o foco da 

análise passou a ser o conjunto das testemunhas, as informações referentes a esses 

personagens contidos no banco de dados e o perfil dos noivos atrelados a eles. Em 

princípio, como vimos, tal descoberta ocorreu a partir da análise de registros de 

casamentos restritos a primeira metade do século XIX. Diante da surpresa da descoberta 

era importante verificar se não se tratava de uma especificidade do período e, desse 

modo, uma nova pergunta foi feita: será que nas décadas do século anterior esse perfil 

entre as testemunhas também poderia ser encontrado? Daí a necessidade de ampliar o 

recorte temporal do trabalho e efetuar o alargamento do banco de dados a partir da 

incorporação dos registros de casamentos referentes a Candelária desde os anos 

cinquenta do século XVIII.9 Vale lembrar que, como todos os livros de assento 

                                                            
7 FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.309.   
8 NADALIN, Sergio Odilon. História e demografia: elementos para um diálogo. Campinas: Associação 
brasileira de Estudos Populacionais – ABEP, 2004, p.97. 
9 Importante destacar que ainda falta ser incorporado ao banco de dados os casamentos ocorridos entre os 

anos de 1782 e 1808, contidos no livro 8 de Casamentos da Freguesia da Candelária. 
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utilizados são referentes a casamentos de escravos, forros e livres, só foram computados 

nas análises os matrimônios envolvendo ao menos um nubente escravo ou forro. Os 

livres presentes nas apreciações que se seguem são aqueles envolvidos com cativos, 

libertos, ou com nubentes cuja origem não foi informada.   

No Gráfico 1 intitulado “Número de casamentos por faixas de testemunhas” os 

matrimônios foram distribuídos de acordo com o número de testemunhas presentes em 

cada um deles. Na Candelária, os registros de casamento continham no máximo três 

assinaturas de testemunhas para cada assento, mas, como vemos, a maior parte dos 

casamentos, independente do período, teve a presença de até duas testemunhas o que, 

aliás, é o número previsto pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Só 

nesta faixa encontramos 97% dos casamentos no primeiro período e 87% no segundo.  

 

Gráfico 1 – Casamentos (%) por faixas de testemunhas Freguesia da Candelária 

(1750 a 1782 e 1809 a 1839) 

 

 

Fonte: ACMRJ - Registros de Matrimônio Freguesia de Nossa Senhora da 

Candelária. Livros 6, 7 e 9 (1750-1782 e 1809-1839). 

 

Por outro lado, cabe destacar aqui que embora a presença de testemunhas na 

cerimônia e sua assinatura nas atas também fosse uma exigência canônica, 1% dos 

registros no primeiro período e 5% no segundo não contou com ninguém cumprindo tal 

papel. Aliás, segundo as Constituições Primeiras no Título LXXIII do Livro I, havia a 

previsão de pagamento de multa ao pároco que não cumprisse devidamente as normas 
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referentes aos assentos de matrimônio e o casamento poderia ser inclusive cancelado 

diante da ausência delas. Desse modo, uma pergunta vem a tona: se a presença da 

testemunha é importante, quem são estes que se casam sem elas? Estes noivos seriam 

aqueles que não conseguiram inserir-se em qualquer tipo de relação e não puderam 

contar sequer com uma testemunha na ocasião de seus enlaces? Pois bem, destacando 

apenas os registros em que as testemunhas estiveram ausentes, temos um total de 21 

assentos. Nestes, temos a maioria, 16 casamentos, envolvendo nubentes escravos e 

forros. Porém, os cinco restantes, são matrimônios entre um livre com outro nubente 

cuja condição jurídica não foi informada. Poderíamos então pensar na possibilidade de 

serem livres pobres e, por algum motivo, tão desarraigados socialmente quanto os 

demais.  No entanto, nos casos onde a documentação forneceu informações mais 

completas, verificamos tratar-se de portugueses casados com mulheres com o título de 

“dona” e cujas profissões são doutor, sargento mor de artilharia e alferes. Desse modo, a 

hipótese de desarraigo social do casal como explicação para a ausência de testemunhas 

nos casamentos parece não se confirmar, pois foram encontrados noivos com certo 

prestígio social.  

Outra explicação possível recai sobre a provável falta de acuidade do padre 

responsável pelo assento do sacramento posteriormente a cerimônia. Com frequência, a 

tarefa de registrar os matrimônios realizados em um determinado período não recaia 

sobre o pároco celebrante do casamento, mas para um coadjutor ou vigário da paróquia. 

Sendo assim, é interessante perceber que dos 23 casamentos sem testemunha, 11 

fornecem a informação de quem os registrou, e neles o assento foi feito por um 

coadjutor ou vigário distinto daquele responsável pela celebração. Além disso, o local 

da cerimônia de 6 desses casamentos não foi a matriz da Candelária o que pode ter 

gerado perda de informação na ocasião da transcrição do assento. Bem, fato é que não 

há nenhuma observação quanto a nulidade do matrimônio em função da ausência de 

testemunhas. Deste modo, fica latente a influência da acuidade do vigário na ocasião do 

assentamento dos dados e a completude dos registros. Além disso, a dificuldade 

encontrada pela Igreja Católica, especialmente na América portuguesa, de implementar 

as normas tridentinas pode ter perdurado até o limiar do século XIX e gerado tais 

discrepâncias.   

Além disso, também vemos no Gráfico 1 que pouquíssimos casamentos 

contaram com a presença de três testemunhas, e no período de 1809 a 1839 esse casos 
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não existiram. Na tentativa de explicar tal fato, poderíamos seguir a lógica apresentada 

no item anterior onde a historiografia afirma que, em geral, apenas os assentos 

matrimoniais referentes a pessoas de posição social elevada tendiam a ter maior 

completude. A consequência disso seria inferir que uma cerimônia com mais 

testemunhas do que o exigido poderia ser signo de importância e distinção social dos 

noivos e, além disso, quanto maior a distinção maior o número de testemunhas. Porém, 

nos 14 casos em que houve a presença de 3 testemunhas, em 12 deles encontramos 

informações sobre a procedência dos noivos. Entre esses 12, em 6 temos nubentes 

portugueses casados com mulheres cuja origem não foi mencionada, dentre eles apenas 

1 dos noivos possuía a designação de sua ocupação, que neste caso era  capitão. Entre os 

outros 6 noivos encontramos 4 africanos e  6 crioulos com pouquíssimas informações 

sobre eles para além de suas respectivas procedências. Portanto, nestes casos, ter a 

presença de uma testemunha de casamento além do recomendado, não revelou um sinal 

de distinção dos noivos.  

Conforme vimos anteriormente, entre 1809 e 1839 algumas pessoas se repetiram 

na condição de testemunha. Assim, o próximo passo a dar é saber se o mesmo ocorreu 

do período anterior, e com que frequência essas pessoas foram convidadas a cumprir tal 

tarefa. Para tanto, a Tabela 1 nos mostra o número de casamentos envolvendo as 

testemunhas mais frequentes na Freguesia da Candelária nos períodos de 1750 a 1782 e 

1809 a 1839.  
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Tabela 1 – Número de casamentos envolvendo as testemunhas mais frequentes -        

Freguesia da Candelária (1750 a 1782 e 1809 a 1839) 

 

Período Nome da testemunha Coletivo Simples Total geral

 

 

 

 

 

 

1750-1782 

Antonio Pereira da Costa 7 17 24 

Antonio de Mello 0 17 17 

Manoel Cardozo de Almeida/ 

Manoel Cardozo de Almeida e 

Oliveira 

0 11 11 

Joze Joaquim Rodrigues 

Barradas/ Joze Rodrigues 

Barradas 

0 11 11 

Alexandre Fidele de Araujo 0 10 10 

Manoel Luis França 0 7 7 

Felippe Lopes dos Santos 0 7 7 

Joze Pereira Maciel 0 6 6 

Ignacio de Oliveira Maciel 0 6 6 

Antonio Martins da Silva 0 5 5 

Ignacio Gonçalves do Monte 0 5 5 

 

1809-1839 

Antonio Luiz de Andrade 0 20 20 

Mathias Goncalves Ferreira 0 14 14 

Joaquim Jose Soares 0 8 8 

Ignacio Manoel da Silva 2 5 7 

Fonte: ACMRJ - Registros de Matrimônio Freguesia de Nossa Senhora da Candelária. 

Livros 6, 7 e 9 (1750-1782 e 1809-1839). 

 

A partir dos nomes das testemunhas presentes em cada um dos registros foi 

possível contabilizar o número de vezes em que cumpriram esse papel e dispô-las de 

forma decrescente em uma lista que se inicia com a testemunha mais recorrente. Além 

disso, conforme a informação presente no registro quanto a natureza coletiva ou não das 

cerimônias, também foi possível distinguir para cada uma das testemunhas o número de 

participações em cerimônias simples, onde apenas um casal e suas respectivas 
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testemunhas comparecem a igreja, ou cerimônias coletivas, onde mais de um casal 

recebeu o sacramento compartilhando a (as) testemunha (as).  

De antemão vale fazer algumas considerações de cunho metodológico para a 

elaboração desse quadro: quando tabulados os nomes das testemunhas em relação ao 

número de vezes em que apareceram nas cerimônias assumindo tal papel, foi encontrada 

uma grande quantidade de homens e mulheres sem sobrenomes arrolados diversas vezes 

como testemunha; em função da ausência de tais sobrenomes é impossível saber se, 

quando se repetem, estamos tratando das mesmas pessoas. Desse modo, tais nomes 

foram excluídos da análise e considerados apenas aqueles cujo registro forneceu um 

nome acompanhado de um ou mais sobrenomes. Outro critério utilizado foi a seleção 

apenas das testemunhas presentes em mais de 5 casamentos, pois na maioria das vezes 

em que a repetição ocorreu em menor número, tratava-se de cerimônia coletiva, ou seja, 

elas não cumpriam tal função de forma individualizada e repetidas vezes ao longo de 

um certo tempo.  

A Tabela 1 acima, nos revela que em ambos os períodos houve personagens que 

repetidas vezes foram chamados a participar de cerimônias de casamento como 

testemunha. Porém, logo de início, salta aos olhos o fato de que no primeiro período o 

número de pessoas que se encaixam no critério adotado é mais que o dobro da 

quantidade do período seguinte. Alguns personagens se destacaram bastante dos demais 

quanto ao número de vezes em que foi chamado, pois vemos personagens assumindo 

essa tarefa de 10 a 20 vezes. No período entre 1750 a 1782 esse foi o caso de Antonio 

Pereira da Costa, Antonio de Mello, Manoel Cardozo de Almeida (que foi considerado a 

mesma pessoa que Manoel Cardozo de Almeida e Oliveira), Joze Joaquim Rodrigues 

Barradas (que também foi considerado a mesma pessoa que Joze Rodrigues Barradas) e 

Alexandre Fidele de Araujo. Antônio Pereira da Costa, por exemplo, foi testemunha em 

24 casamentos e, embora em sete deles tenha se tratado de cerimônias coletivas, 

compareceu a igreja outras 17 vezes para testemunhar o enlace exclusivamente de um 

casal por vez. Já no período entre 1809 a 1839, vemos repetir os nomes das figuras 

mencionadas no início desse capítulo: Antonio Luiz de Andrade em 20, Mathias 

Goncalves Ferreira em 14, Joaquim Jose Soares em 8. Além destes, vemos a presença 

de Ignacio Manoel da Silva em 7 casamentos, sendo 5 simples e 2 coletivos.  

Um caminho para o entendimento dessas diferenças no volume de testemunhas 

que se repetem em um período e outro e a explicação para o fato de se repetirem, sem 
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dúvida, passa pela elucidação de quem foram esses personagens. Um passo nessa 

direção já pode ser dado em função das informações contidas no próprio registro de 

matrimônio, pois, além das assinaturas das testemunhas ao final do assento, por vezes, 

os registros de casamento trazem também alguns outros dados sobre elas. No primeiro 

período, constatamos que as testemunhas Antonio de Mello, Alexandre Fidele de 

Araujo, Joze Pereira Maciel eram padres, e Antonio Pereira da Costa, sacristão. 

Aparentemente, a interpretação vigente na historiografia parece estar correta: as 

testemunhas repetidas nestes assentos eram, na verdade, meros funcionários 

eclesiásticos e, pelo fato de estarem mais facilmente disponíveis na ocasião da 

cerimônia, foram chamados impessoalmente para cumprir tal papel.  

No entanto, temos de levar em consideração que neste mesmo período, outros 

seis personagens não foram identificados como membro da hierarquia da Igreja. Um 

deles, Pedro Martins Duarte, foi designado como Capitão nos registros. Além disso, no 

segundo período, nenhuma das 4 testemunhas foi identificada nos assentos como padre, 

vigário, sacristão, ou algo parecido. Portanto todos, ao menos em princípio, eram leigos 

e foram chamados reiteradas vezes a assumir a condição de testemunha. Desse modo, 

ser funcionário ou membro da hierarquia da Igreja não parece ter sido a condição para 

ser convocado a testemunhar casamentos repetidas vezes. 

O número significativo de sacerdotes entre as testemunhas que se repetem no 

primeiro período, e a ausência de personagens com tal designação no segundo, pode ter 

alguma relação com o impacto das políticas pombalinas levadas a cabo a partir da 

segunda metade do século XVIII na América portuguesa. A expulsão dos jesuítas foi o 

ponto culminante, e bastante simbólico, de um projeto político que tinha como objetivo 

a submissão da Igreja ao Estado e a diminuição cada vez mais acentuada do peso do 

clero regular na sociedade portuguesa.10 Como consequência de tal conjuntura, o clero 

secular acabou por ocupar um papel de maior proeminência no meio eclesiástico, o que 

os tornou mais atuantes e presentes na vida dos fiéis. Desse modo, diferente do segundo 

período que vai de 1809 a 1839, no primeiro período compreendido entre 1750 e 1782 a 

presença marcante de padres compondo o conjunto de testemunhas recorrentes talvez 

seja consequência desse maior domínio do clero secular no cotidiano paroquial.  

                                                            
10 SOUZA, Everton Sales. “Igreja e Estado no período pombalino”. In: FALCON, Francisco, 
RODRIGUES, Claudia. (orgs.) A ‘Época pombalina’ no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2015. 
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Quando buscamos saber a naturalidade dos cônjuges implicados com essas 

testemunhas mais frequentes, vemos no Gráfico 2, que em ambos os períodos, elas estão 

envolvidas, majoritariamente, com nubentes africanos. Ou seja, entre 1750 e 1782, 67% 

dos noivos que buscaram esses personagens para testemunhar seus casamentos, foram 

africanos, e entre 1809 e 1839, representavam 78%.   

 

Gráfico 2 - Naturalidade dos noivos relacionados às testemunhas mais frequentes – 

Freguesia da Candelária (1750 a 1782 e 1809 a 1839) 

 

Fonte: ACMRJ - Registros de Matrimônio Freguesia de Nossa Senhora da Candelária. 

Livros 6, 7 e 9 (1750-1782 e 1809-1839). 

 

O predomínio de nubentes africanos não é uma especificidade dos casamentos 

envolvidos apenas com as testemunhas que se repetem. Quando olhamos o total da 

população de escravos e forros que se casaram na Candelária em ambos os períodos, 

percebemos, conforme apresentado no Gráfico 3 abaixo, o mesmo padrão. Ou seja, para 

no primeiro período, o total de africanos era de 51% e, para o segundo, 61%.  
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Gráfico 3 - Naturalidade dos noivos na população total de escravos e forros que 

se casaram na Freguesia da Candelária (1750 a 1782 e 1809 a 1839) 

 

Fonte: ACMRJ - Registros de Matrimônio Freguesia de Nossa Senhora da Candelária. 

Livros 6, 7 e 9 (1750-1782 e 1809-1839). 

 

No entanto, em relação aos noivos crioulos envolvidos com as testemunhas 

recorrentes, percebemos uma menor presença desse grupo, quando comparados aos 

nubentes de mesma procedência, presentes na população total de noivos. Em ambos os 

períodos, cai quase pela metade o número de crioulos, enquanto que os de africanos 

crescem 16 pontos percentuais no primeiro período e 17 pontos percentuais no segundo.  

Do ponto de vista dos noivos, os diferentes níveis de arraigo social 

experimentados por africanos e crioulos podem ser uma pista para o entendimento da 

presença ligeiramente menor desses últimos entre as testemunhas mais frequentes. Em 

princípio, os crioulos, são aqueles que tiveram mais chance de estabelecer vínculos 

sociais e familiares, na medida em que já nasceram em terras coloniais e, portanto, estão 

imersos em laços consanguíneos e parentais. Desse modo, podemos inferir que os 

sujeitos nascidos aqui levem certa vantagem em relação aos africanos, estrangeiros por 

definição, podendo prescindir da inserção social que a escolha de uma testemunha 

comum com outros noivos pode propiciar. No entanto, sabemos também ser possível 

encontrar um africano que, dependendo do tempo de permanência em terras americanas, 

possua um alto grau de arraigo social em função de uma profunda inserção em redes de 

sociabilidade como a participação em irmandades ou grupos de ofício.   
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Desse modo, apenas a informação da procedência presente no registro, não é 

suficiente para entendermos a natureza do vínculo existente entre esses noivos 

envolvidos com as testemunhas que se repetem.  Por isso, esses personagens também 

precisam ser investigados por meio da busca de seus nomes em outras documentações, 

sobretudo as eclesiásticas. No caso de nubentes escravos e forros, existe ainda a 

possibilidade de rastreá-los em documentação cartorária a partir, principalmente, do 

cruzamento com o nome de seus senhores ou ex-senhores.  

Do ponto de vista das testemunhas, devemos pensar, a partir de agora, o que 

significa aceitar comparecer repetidas vezes a Igreja em casamentos envolvendo 

majoritariamente noivos africanos. Podemos pensar na possibilidade desses homens 

terem a clareza de estarem diante da possibilidade de construírem, no longo prazo, uma 

rede de clientes e, portanto, ampliarem seu prestígio social. No entanto cabe ainda uma 

pergunta: reaparecer na Igreja fornece certa visibilidade para esses homens ou eles são 

escolhidos por que já são proeminentes na localidade? Por fim, não podemos descartar 

que estamos diante de uma prática norteada por uma afinidade de procedência, em que 

noivos africanos buscam homens de ascendência africana, ainda que longínqua, para 

serem suas testemunhas de casamento.  

Enfim, a desconfiança de que as testemunhas de casamento cumpriam um papel 

social que ia muito além de uma mera formalidade burocrática, fez transbordar uma 

série de nomes que precisam ser investigados para que as questões suscitadas até aqui 

possam, ao menos em parte, ser elucidadas com maior nitidez. Desse modo, será 

inevitável seguir o rastro das recentes pesquisas em História social e operar, na medida 

do possível, a reconstrução das trajetórias de vida de alguns desses personagens, tanto 

testemunhas como nubentes, o que, definitivamente, só serão possíveis de se realizar a 

partir do cruzamento com o maior número de fontes possível acerca desses personagens. 

 

Os casos de Antônio Luiz de Andrade e Mathias Gonçalves Ferreira. 

 

A repetição de alguns personagens assumindo a função de testemunha de 

casamento, sobretudo entre nubentes africanos, na Freguesia da Candelária nos coloca o 

desafio de investigar sobre quem foram essas pessoas a fim de entender o papel social 

que cumpriam em relação a tais noivos. Como vivos, Antônio Luiz de Andrade e 

Mathias Gonçalves Ferreira se destacaram entre os casamentos de escravos e forros 
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realizados na Freguesia da Candelária no início do século XIX pela fato de terem sido 

recorrentemente chamados a cumprir tal papel. Desse modo, tornou-se imperativa a 

necessidade de buscar novos dados acerca desses personagens em fontes de natureza 

diversa de modo a nos permitir conhece-los melhor. Para tanto, mantemos como 

referência seus nomes e iniciamos o cruzamento das informações contidas nos registros 

de casamento com outras fontes eclesiásticas e cartorárias referentes a eles. 

Logo de início, a reincidência de tais personagens como testemunha parece dar 

pistas de que poderiam ser funcionários eclesiásticos ou até mesmo sacerdotes. No 

entanto, a busca dos nomes desses personagens no Almanaque da Corte do Rio de 

Janeiro confirma a hipótese de que esses personagens não eram nem uma coisa nem 

outra.11 Nesses pequenos livros editados em vários números da Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, encontramos a lista de funcionários da corte, 

inclusive os eclesiásticos, nos anos de 1811, 1816, 1817, 1824 e 1825. Neles não foi 

encontrado nenhum Pároco, vigário de coro, capelão, sacristão, confessor, mestre ou 

ajudante de cerimônias com o nome das ditas testemunhas. 

Porém, para nossa surpresa, descobrimos dos anos de 1824 à 1825 no item 

intitulado “Pessoas empregadas - Criados Particulares – Porteiros da Câmara de cavallo 

do número”, o nome de um Cesário José da Silva. Esse nome, embora não tenha sido 

mencionado até agora e não figure entre os personagens “notáveis” que hora 

investigamos, também foi uma testemunha presente entre alguns casamentos da 

Candelária.  

Ao lado de seu nome havia a inscrição “Rua do Sabão”. Segundo Noronha 

Santos,12 e Morales de los Rios13 a referida rua, hoje desaparecida por conta da abertura 

da Avenida Presidente Vargas, abrigou o primeiro edifício do Paço Municipal de 1817 a 

1873. E não é de se espantar que ficasse localizada uma parte na Freguesia de Santana, e 

outra na Freguesia da Candelária.  

A profissão de Cesário indicada no Almanaque da Corte nos revela que ele 

ocupava um dos cargos do Passo Imperial subordinado a Casa Real, lugar onde segundo 

Giovana Castro, eram estabelecidas muitas das relações de serviço prestadas 

diretamente ao monarca. Segundo a autora,  

                                                            
11 Almanaque da Corte do Rio de Janeiro para o Ano de 1824 a 1825. In: Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Impressão Régia, 1810. 
12 SANTOS, Noronha. As freguesias do Rio Antigo. Rio de Janeiro: Ed. O Cruzeiro, 1965, p.108. 
13 FILHO, Adolfo Morales de Los Rios. O Rio de Janeiro Imperial. Rio de Janeiro: Editora Univercidade, 
2000, p.204. 
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“os ofícios disponíveis na Casa eram divididos em dois pólos: 
os oficiais-mores (ou maiores) e os oficiais menores. No 
primeiro grupo, os cargos eram ocupados por membros da alta 
nobreza do reino, muitos deles titulares (duques, marqueses, 
condes, viscondes, barões). No outro, os ocupantes poderiam 
ser desde membros destacados na sociedade até plebeus, 
entendidos como aqueles que se dedicavam a ofícios 
mecânicos.”14 

 

O Registro Geral de Mercê, disponível no Arquivo Digital da Torre do Tombo, 

nos revela que tal ofício estava subordinado a Mordomia Mor e só era concedido por 

meio de mercê. Nesse corpus documental encontramos inúmeros Alvarás requerendo 

mercê para tal serviço e em um deles encontramos o seguinte conteúdo: “Alvará de 

mercê do ofício de porteiro da Câmara de Cavalo do número com 500 réis de moradia 

por mês e 3 quartas de cevada por dia, concedido a Gaspar Ribeiro Cirne.”15 

No caso português citado acima, vemos que a aquisição da mercê referente ao 

ofício podia vir acompanhada de auxílios que certamente gerava alguma distinção.  

Embora possamos imaginar que tal ocupação não gozava de grande distinção entre os 

demais empregados do Paço, porém, entre seus pares certamente era um signo de 

diferenciação social em função, sobretudo, da proximidade, ainda que indireta e 

tangencial, com o poder. Giovana Castro cita uma notícia sobre a morte de D. Maria, 

publicada na Gazeta do Rui de Janeiro em 1816 que registra a presença de vários 

domésticos da Casa Real e dentre eles um empregado com o mesmo ofício de Cesário: 

 

“Por toda a madrugada D. Maria foi velada por diversos 
oficiais, tanto da Casa da Rainha - Mordomo-Mor, Estribeiro-
Mor, Damas do Paço - como da Casa Real - Moços da Câmara, 
Porteiros da Câmara de Cavalo do Número e Clérigos da 
Capela Real. (Gazeta do Rio de Janeiro, 1816)”16. 

 

                                                            
14 CASTRO, Giovanna Milanez de. “Servir em vida, ritualizar a morte: a Casa Real Portuguesa e as 
exéquias da Rainha D. Maria I no Rio de Janeiro do período Joanino”. In.:  Anais do XVI Encontro 
Regional de História da Anpuh-Rio: Saberes e práticas científicas. 2014 - ISBN 978-85-65957-03-8 
14 FURTADO, Junia Ferreira. “Testamentos e inventários: a morte como testemunho da vida”. In.: 
PINSKY, Carla. O Historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2009, p.2 
15 ANTT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. Pedro II, liv. 1, f. 91v.  
16 CASTRO, Giovanna Milanez de. “Servir em vida, ritualizar a morte: a Casa Real Portuguesa e as 
exéquias da Rainha D. Maria I no Rio de Janeiro do período Joanino”. In.:  Anais do XVI Encontro 
Regional de História da Anpuh-Rio: Saberes e práticas científicas. 2014 - ISBN 978-85-65957-03-8, p.8. 
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Em uma perspectiva de investigação cada vez mais qualitativa, a busca por 

informações acerca desses personagens continuou em direção, sobretudo, a duas fontes 

específicas: os processos ou “Banhos” de casamento, e os Inventários Post Mortem.17  

Esse tipo de documentação pode nos revelar segredos e detalhes da vida não só 

do personagem investigado, mas também de uma gama de pessoas que os cercam. Não 

por acaso Michel Bertrand denomina os testamentos como fontes preciosas para a 

reconstituição de estratégias relacionais e familiares quando cruzados com cartas de 

dotes, registros de óbito e contratos matrimoniais.18 Segundo ele, portanto, a utilização 

de uma massa documental diversificada quanto a sua natureza permite ao pesquisador 

perceber como uma pessoa atua em um determinado circulo social e, além disso, como 

ela mantém e ativa diferentes vínculos em diferentes situações. 

De volta então as testemunhas de casamento que pretendemos rastrear, um 

personagem emblemático entre elas é Antônio Luiz de Andrade, pois foi o mais 

requisitado: compareceu a igreja quinze vezes nessa condição.  Curioso é o fato de ele 

ter sido convidado por dezoito anos para cumprir tal função: aparece pela primeira vez 

num casamento em 1816 e pela última vez em 1834. E foi por Antônio que iniciamos 

nossas buscas por mais informações.  

Em princípio, a respeito de Antônio Luiz de Andrade, encontramos seu 

Inventário Post-Mortem, sua Habilitação Matrimonial, seu registro de casamento e de 

óbito. Documentos preciosos que nos ajudaram a iniciar o processo de descobertas 

acerca desses indivíduos. A documentação matrimonial que encontramos diz respeito ao 

segundo casamento de Antônio, viúvo de Dona Eufrázia Zeferina de Queirós com quem 

teve duas filhas, e revelam que ele casou-se novamente em 1837, com Dona Salvianna 

Carolina Alves de Andrade, com quem teve mais dois filhos. Sabemos também, a partir 

delas, que Antônio era filho natural de pais incógnitos já falecidos na ocasião, que era 

natural do Rio de Janeiro e havia sido batizado na Freguesia da Sé.19  

O Inventário de Antônio foi fundamental na pesquisa na medida em que o 

testamento contido nele nos revelou também a presença de Cesário José da Silva. Nele 

descobrimos que Cesário foi testamenteiro de Antônio, era padrinho de suas duas 

primeiras filhas, havia dado à ela uma escrava de presente e, além disso, ficou 
                                                            
17 FURTADO, Junia Ferreira.“Testamentos e inventários: a morte como testemunho da vida”. In.: 
PINSKY, Carla. O Historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2009. 
18 BERTRAND, Michel. “De la família a la red de sociabilidade”. In.: Revista Mexicana de Sociologia. 
México: vol.61, núm. 2 abril-junio, 1999, p.127. 
19 AN, Inventário Post-Mortem de Antônio Luiz de Andrade, Juízo de Órfãos Ausentes, cx.912, n° 3857, 
Gal. A. 
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incumbido da função de tutor dos outros dois filhos mais novos.  Com essas 

informações, além de nos certificarmos que não se tratava da documentação de um 

homônimo do Antônio que procurávamos, fica evidente a proximidade e o laço afetivo 

entre esses dois personagens. Aliás, o testamento nos revela também que tal 

proximidade era também espacial. Ao final do testamento o tabelião registra a passagem 

pela casa de Antônio, a fim de atestar a sanidade do testador e, assim, registra seu 

endereço: Rua do Sabão, local onde trabalhava Cesário José.   

No registro de óbito de Antônio, datado de 1837, consta que morreu na 

Freguesia da Candelária e foi “amortalhado em hábito preto” e sua alma foi 

encomendada e sepultada por quinze sacerdotes juntamente com á Irmandade da 

Candelária e de Nossa Senhora Mãe dos Homens.20 Essas informações sobre Antônio 

Luiz nos dão conta de alguma distinção social, sobretudo porque a Irmandade da 

Candelária é reconhecidamente frequentada por comerciantes. Tamanha distinção na 

ocasião de sua morte e a presença da Irmandade em seu sepultamento foi o ensejo para 

iniciarmos novas buscas sobre Antônio na documentação da Irmandade da Candelária.  

Os Registros das Atas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, 

depositadas na sede da irmandade em atividade até hoje, nos revela, a partir de 1818, 

que Antônio Luiz de Andrade era o Andador da Irmandade. 21 Antes que possamos 

duvidar do prestígio de tal função, os requisitos e obrigações detalhadamente descritos 

no Compromisso da mesma Irmandade apontam para um evidente destaque das 

atividades do Andador.   

Ao andador cabia uma variedade de funções. Na esfera religiosa era ele que ia 

adiante do ostensório nas ocasiões de procissão ou em qualquer outra atividade da 

irmandade e, nos enterros, era responsável por levar a cruz da Irmandade. Ao mesmo 

tempo, no âmbito público e secular, era responsável pela cobrança de aluguel das casas 

pertencentes a Irmandade e deveria estar disponível para as atividades que o provedor 

lhe solicitasse executar. Tudo isso, aliás, mediante um pagamento de estipulado e 

lavrado no próprio compromisso da Irmandade.  

Vale lembrar que a Irmandade da Candelária era dona, e ainda é, de vários 

imóveis em diversos pontos da cidade. Desse modo, não é difícil supor que Antônio 

gozava de considerável prestígio entre seus pares e vizinhos não só por ser um 
                                                            
20 ACMRJ, Livro de Óbitos – N. S. da Candelária, n°15, 1809-1838. 
21 Irmandade da Candelária - Arquivo Francisco Batista Marques Pinheiro da Irmandade da Candelária. 
Registro das Atas da Mesa Administrativa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de 
Nossa Senhora da Candelária (1775/junho 03 – 1834/outubro 28). 
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funcionário da Irmandade, mas também pela imensa capilaridade social que suas 

funções extra irmandade lhe davam. Ele provavelmente era um dos rostos mais públicos 

da Irmandade frente tanto à Freguesia como à cidade. Aliás, a distinção dispensada à 

Antônio na ocasião de seu sepultamento dão conta disso e talvez o fato de ter sido 

convidado tantas vezes seguidas a testemunhar casamentos também.  

As Atas da Irmandade ainda revelaram que, a partir de 1826, Mathias Gonçalves 

Ferreira, uma das três testemunhas que buscamos rastrear, foi admitido pela Irmandade, 

também como Andador. As Atas revelam que o próprio Antônio fez essa solicitação 

alegando excesso de trabalho, do que foi prontamente atendido pela Mesa. É 

interessante que, imediatamente após a admissão de Mathias, nas atas subsequentes, 

Antônio começa a ser referido como primeiro Andador e Mathias, segundo. A partir da 

contratação de Mathias uma hierarquia, antes inexistente passa a vigorar, refletida, 

inclusive na diferença de ordenado.  

Seguindo a busca por Inventários, o de Cesário José também foi encontrado e 

revela que, na ocasião de sua morte, deixou Miquelina Maria de Jesus como viúva e 

inventariante, e três filhos maiores de idade.22 Os bens que deixa são relativamente 

fartos: além de mobília louças e roupas, deixou quatro escravos, duas casas e nenhuma 

dívida. Nesse sentido seu Inventário confirma o relativo prestígio de sua profissão.  

Contudo o Inventário de Cesário revela um pouco mais. Encontramos nessa 

documentação um caderno avulso onde consta o endereço dos imóveis deixados por 

Cesário e neles encontramos as seguintes referências: uma casa térrea na Rua do 

Príncipe, número 37 e uma casa de dois sobrados na Rua do Sabão, número 19. Já 

sabemos que esta era a Rua onde morava Antônio Luiz de Andrade. No entanto, de 

posse das “Guias de pagamento da Décima adicional e décima urbana”, referentes aos 

imóveis da Irmandade da Candelária e depositados em sua sede, encontramos a guia 

referente a casa número 19 deixada por Cesário em seu Inventário. Portanto, Cesário 

José da Silva muito provavelmente, morava em uma casa cujo imposto da décima era 

devido à Irmandade onde Antônio Luiz e Mathias Gonçalves trabalhavam.  

Enfim, não restam dúvidas de que Antônio Luiz de Andrade, Cesário José da 

Silva e Mathias Gonçalves Ferreira se conheciam. Isso ficou demonstrado não apenas 

pelo fato de terem formado pares de testemunha em vários casamentos ou morarem 

próximos. Mas, sobretudo, por que constatamos que Cesário José da Silva foi 

                                                            
22 AN, Inventário Post-Mortem de Cezário José da Silva, Vara Cível do Rio de Janeiro, 1 – N° 8147, 
Maço:422, Ano 1845. 
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compadre, testamenteiro e tutor de uma das filhas de Antônio Luiz de Andrade e este, 

por sua vez, foi quem indicou Mathias Gonçalves Ferreira como seu companheiro de 

trabalho.  

Aliás, seja pelos bens deixados por Cesário na ocasião de sua morte, seja pela 

pompa com que Antônio Luiz de Andrade foi sepultado, ou ainda pelo cargo exercido 

por cada um deles, podemos inferir que esses personagens ocupavam, de fato, uma 

posição social relativamente prestigiosa na ocasião em que foram convocados como 

testemunhas de casamento. Desse modo, tendo em vista que os noivos que buscaram 

essas ditas testemunhas eram majoritariamente africanos e escravos, talvez estejamos 

diante de escolhas norteadas pela busca de inserção social que indivíduos com estatuto 

jurídico e status social superior podiam oferecer. Não por acaso, Jean Baptiste Debret 

ao tecer comentários a respeito da sua obra chamada Casamento de escravos de uma 

casa rica, fala sobre o costume que estes tinham de escolher para padrinho alguém de 

“categoria superior”.23 

É importante lembrar que o africano era obviamente um estrangeiro em solos 

coloniais. Independentemente de ser escravo ou forro, até podia optar por resistir ao 

aprendizado de uma nova língua e dos costumes correntes, restringindo-se ao convívio 

de conterrâneos africanos. Mas, ainda assim, teria a necessidade de criar mecanismos de 

interação e arraigo, recriar identidades, forjar laços e solidariedades. O crioulo, 

indivíduo que por definição havia nascido aqui, dependendo do tempo em que seus 

antepassados aqui estivessem, poderia conhecer irmãos, tios e até avós. Os laços 

parentais e as redes em que escravos e forros crioulos poderiam estar inseridos, 

portanto, eram potencialmente maiores que a dos africanos. Desse modo, a escolha 

dessas testemunhas, somente entre africanos, talvez indique a necessidade que esses 

noivos tinham de criar vínculos e solidariedades e, sobretudo, que percebiam o quanto a 

escolha de determinadas pessoas poderia ser uma forma privilegiada para inserção numa 

rede social que, até então, ainda não lhes estava disponível.  

Tudo indica que quanto mais tempo o casal tivesse de arraigo, mais ele poderia 

prescindir da inserção trazida por uma testemunha de casamento comum a outros casais. 

Logo, os crioulos eram os que poderiam se dar ao privilégio de ter uma “testemunha 

personalizada”, que somente ele possuía. Os africanos que assumiram semelhante 

comportamento eram os que estavam, do ponto de vista dos arraigo socio-cultural, mais 

                                                            
23 DEBRET, Jean B. Viagem Histórica e pitoresca ao Brasil. São Paulo: Martins Fontes/EDUSP, 1972, 
p.174. 
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próximos dos crioulos e, provavelmente já haviam encontrado outras formas de 

socialização e, quem sabe, se integrado a outros conterrâneos em algum tipo de 

irmandade ou a partir de laços de compadrio, por exemplo. No entanto, esse parece não 

ser o caso dos noivos africanos presentes na rede formada por essas testemunhas. Esses 

homens e mulheres talvez estivessem diante da primeira oportunidade de conseguir, por 

meio do casamento, mais um “parente” além do cônjuge. A testemunha, portanto, 

poderia ser uma terceira pessoa potencialmente capaz de lançá-los para o interior de 

uma malha muito maior que a formada por um casal com pouco ou nenhum parente, 

exercendo uma função agregadora e de socialização. 

 É bem verdade que Michel Bertrand admite que frequentemente os 

pesquisadores só consigam identificar e recuperar fragmentos de redes, na medida em 

que estas são demasiado vastas para serem reconstituídas a partir das fontes que temos 

disponíveis.24 Tais fragmentos são na verdade círculos sociais ou de sociabilidade cujas 

relações possuem densidades e qualidades diferentes. Esses círculos, segundo o autor, 

podem ser identificados a partir de procedimentos quantitativos e qualitativos ao longo 

do tempo: a contabilidade da frequência das interações, e a identificação de vínculos 

mais fortes que outros, como no caso do compadrio citado anteriormente. A partir da 

distinção qualitativa desses laços podemos, então, identificar sujeitos que ocupam um 

lugar mais ou menos preponderante nesse sistema relacional e destacar aqueles 

indivíduos que cumprem uma função de destaque em relação ao grupo. Esses seriam 

uma espécie de mediadores, responsáveis pela criação de pontes entre diferentes 

círculos sociais.  

Enfim, a recorrência da assinatura de alguns nomes nos registros de matrimônio 

desses escravos e forros na condição de testemunha pode significar que estas pessoas 

não foram pinçadas aleatoriamente pelos casais para cumprir uma mera formalidade, 

mas, foram escolhias cuidadosamente e compareceram à cerimônia assumindo uma 

função social e até afetiva em relação aos noivos. Fica claro que as testemunhas nesses 

casos cumpriam um papel que ia além da mera validação burocrática da cerimônia. 

Seguiremos adiante na tentativa de descortinar ao menos fragmentos dessas 

redes de relação que vinculam esses noivos entre si e estes, por sua vez, a novos 

círculos, apostando que o ponto de conexão talvez seja esses sujeitos que cumpriram o 

papel de testemunha reiteradas vezes. De agora em diante os registros de matrimônio 

                                                            
24 BERTRAND, Michel. “De la família a la red de sociabilidade”. In.: Revista Mexicana de Sociologia. 
México: vol.61, núm. 2 abril-junio, 1999, p.121. 
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deixaram de ser o eixo documental e se tornarão apenas o ponto de partida da 

investigação acerca dos laços que unem essas pessoas e das estratégias de mobilidade 

desses homens e mulheres.  
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