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Negociação escrava e estratégia senhorial nos   

últimos anos da escravidão. 

Fabiane Popinigis 

   

Pretende-se aqui discutir os significados de algumas ações de africanos e  descendentes 

a partir de duas trajetórias individuais: de uma africana  liberta e Negociação escrava e 

estratégia senhorial nos últimos anos da  

escravidão – Desterro, sec.XIX de um comerciante influente em Desterro, na segunda 

metade do século XIX. As negociações com os proprietários escravistas ajudam a 

revelar formas de interferência de libertos e libertas   

na definição dos contornos das relações de trabalho no âmbito privado.  

Por outro lado, os contratos de trabalho estabelecidos nos anos finais da escravidão 

lançam luz sobre as estratégias desses proprietários na manutenção de sua influência e 

controle sobre a força de trabalho. 

 

A educação e o caminho da liberdade: Silvino   

Azeredo e a educação dos egressos do cativeiro. 

Álvaro Pereira do Nascimento 

 

O presente trabalho investiga os artigos escritos no jornal Correio da Lavoura durante 

as  comemorações do 13 de maio. O mulato Silvino Azeredo, fundador e proprietário da 

folha, foi o responsável por escrever ou incentivar discursos sobre o 13 de maio e as 

dificuldades enfrentadas por   

negros e pobres nas primeiras décadas do século XX. 

 

A liberdade como horizonte de expectativa: sobre os   

significado do pós-abolição antes que acontecesse 



Henrique Espada Lima 

 

Esta apresentação se propõe a discutir as antecipações sobre a liberdade e o pós-

emancipação feitas por ex-escravos nas vésperas da Abolição.   

Fará isso explorando alguns casos judiciais selecionados de uma pesquisa mais ampla 

sobre as vidas e trajetórias de libertos e seus descendentes na Ilha de Santa Catarina no 

século XIX. Trata-se de pensar quais as   

expectativas de direitos que os ex-cativos projetavam nesse momento em que a 

escravização como experiência individual ficava para trás e a escravidão como 

instituição caminhava para a extinção. 

 

Operários e artífices organizados e sua luta pela   

jornada de oito horas. Recife, 1890-1891. 

Marcelo Mac Cord 

 

No Recife dos primeiros anos de regime republicano, algumas categorias de operários e 

de artífices lutaram pela jornada de oito horas. Entendo que a   

demanda estava apoiada em duas colunas. A primeira delas era a regulação  temporal 

das atividades profissionais em conjunturas de pós-abolição,período que recrudesceu a 

precarização da liberdade dos descendentes de   

africanos e reinventou alguns costumes do cativeiro. A outra coluna era a organização 

formal de determinados trabalhadores pernambucanos em associações eminentemente 

artístico-operárias, seus vínculos com entidades congêneres de outros estados brasileiros 

e seu conhecimento das   

questões que articularam a montagem da Segunda Internacional Socialista. 

Além de discutir as vicissitudes conjunturais que apoiaram a campanharecifense pela 

jornada de oito horas, outra proposta de minha comunicação é analisar as estratégias de 

luta da “classe laboriosa” pernambucana   

por direitos trabalhistas strictu sensu logo após a Proclamação da República. Entre elas, 

a greve de algumas categorias profissionais e as pressões que forçaram os deputados e 



os senadores estaduais votarem um   

projeto de lei pela jornada de oito horas. 

 

“Não o chame de seu cativo, por ser liberto, e   

lhe pague os serviços que tinha feito”: escravos e libertos na Bahia Colonial. 

Daniele Santos de Souza 

 

No século XVIII, Salvador destacava-se como grande praça comercial e porto escravista 

da América portuguesa. Possuidora de uma expressiva comunidade escrava e liberta de 

origem africana, a cidade impressionou com sua “gente de cor” vários viajantes que 

aportaram sobre na Baía de Todos os Santos, que chegaram a compará-la com uma 

“Nova Guiné”. Esta comunicação pretende analisar o trabalho de rua desempenhado por 

escravos e libertos no   

século XVIII. Mulheres e homens crioulos, mestiços e africanos de origens diversas 

labutavam nas ruas da cidade, onde ofereciam seus serviços ao   

“ganho”, ou seja, alugando sua força de trabalho a terceiros. O trabalho de ganho incluía 

quituteiras, bem como profissionais com ofícios especializados como ferreiro, barbeiro, 

tanoeiro cujo aprendizado, muitas vezes, iniciara-se no cativeiro, sendo ministrado por 

outros escravos ou até mesmo pelo próprio senhor. Assim, lado a lado, escravos e 

libertos labutavam nas ruas da cidade, numa sociedade escravista que, muitas vezes, os 

igualava em condição através da cor e do trabalho. Isto fazia com que libertos, embora 

não fossem mais propriedade de outrem, se vissem obrigados a  construírem e 

afirmarem sua condição de livres. Desta forma, precisavam   

elaborar marcos para sua liberdade, adotando práticas que confirmassem seu estatuto 

jurídico, inclusive dentro das próprias relações de trabalho que estavam inseridos. 

Através da análise de inventários, cartas de alforria,   

alvarás do Tribunal da Relação, bem como a documentação da  

administração colonial, buscarei entender como escravos e libertos atuaram na 

sociedade escravista. Ou seja, pretende-se analisar redes de solidariedade   

e tensões existentes entre esses sujeitos, tecidas no cotidiano de trabalho e que 

envolviam arranjos de moradia, laços étnico e de parentesco. 


