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Resumo: O presente trabalho objetiva fazer um levantamento dos escravos 
qualificados como “mulatos”, que viveram na Ribeira do Seridó especificamente no 
século XVIII, a partir do exame de 32 inventários post-mortem (1754-1799). 
Metodologicamente foi feita uma análise quantitativa dos dados referentes a esses 
escravos presentes nas fontes, recorrendo-se à historiografia acadêmica recente, 
em especial os estudos de Eduardo França Paiva e Helder Macedo, para 
compreensão das nomenclaturas usadas para a distinção de indivíduos. Este 
trabalho encontra-se em seu momento inicial e seus resultados preliminares serão 
vitais para pesquisas mais profundas sobre as populações fruto de processos de 
mestiçagens no sertão do Rio Grande do Norte.  

 
Palavras–chave: mulatos; século XVII; Seridó 

 
INTRODUÇÃO  

 
Entender as relações sociais e do mundo do trabalho, de séculos passados, não é 
tarefa fácil, tendo em vista o conteúdo das fontes e nossa distância no que 
concerne a realidades historicamente localizadas. No caso a que este trabalho se 
aplica, isto se torna ainda mais complicado, tendo em vista as misturas que 
aconteceram na América, onde homens, imaginários e formas de vida se 
mesclaram, originando processos de mestiçagens biológicas e culturais, na 
acepção de Serge Gruzinski (2001). Tais processos fizeram emergir, nos registros 
feitos por agentes coloniais (do Estado e da Igreja, por exemplo) formas de 
identificação das pessoas por meio de “qualidades”, isto é, distintivos que levavam 
em consideração mais que, apenas, a cor da pele, indicando, também, condições 
financeiras, relações interpessoais, religiosas e de naturalidade (RUSSELL-WOOD, 
2005; PAIVA, 2012). Estudos recentes, realizados no âmbito acadêmico, têm 
informado a presença de mulatos dentre o contingente de escravos que trabalhou, 
sobretudo, nas lides da pecuária, na Ribeira do Seridó, situada no sertão da 
Capitania do Rio Grande, no século XVIII (MACEDO, 2013; MACÊDO, 2015). 
Partindo desses estudos, o trabalho propõe o levantamento quantitativo dos 
escravos distinguidos enquanto “mulatos” na Ribeira do Seridó no período 
referido, para servir de base a estudos posteriores sobre as dinâmicas de 
mestiçagens (PAIVA, 2012) no mesmo espaço.  

  



 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  
Usamos, como fonte histórica, uma amostra de 32 inventários post-mortem 
relativos à Ribeira do Seridó, integrantes do Fundo da Comarca de Caicó, 
custodiado pelo Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) da UFRN – 
CERES. Foi feita a leitura dos inventários, atendo-se para as descrições de bens, 
onde constava a localização dos cativos enquanto integrantes da fazenda dos 
homens e mulheres inventariados(as). Após a leitura, condensamos os dados 
obtidos em uma tabela, onde foram incluídas as “qualidades” dos escravos e suas 
respectivas quantidades.   

  
RESULTADOS  

Este estudo está em seu momento inicial, mas, através da análise preliminar dos 
inventários post-mortem constatamos a existência de 114 escravos vivendo nas 
fazendas da Ribeira do Seridó. Destes, 21 foram qualificados como mulatos; 23 
como angola; 31 crioulos; 21 cabras; 01 guiné; 01 coriboca; 01 São Tomé, 01 
congo; 01 mazangana; 01 preto; 02 negros; 02 negros arda e 04 escravos sem 
qualidade definida.   

  
DISCUSSÃO  

A partir do levantamento quantitativo, é possível, ainda que em nível apriorístico, 
termos uma noção de onde viviam os mulatos; com quem se relacionavam, no 
âmbito das fazendas, em se tratando de outros indivíduos cativos e forros e de 
onde provinham, no sentido de sabermos quem eram seus pais. Tais resultados 
avançam em relação aos estudos anteriores (MACEDO, 2013; MACÊDO, 2015), no 
sentido de demonstrarem as particularidades específicas da população de mulatos.  

  
CONCLUSÕES  

O contingente de população cativa qualificada como “mulata”, nas fontes 
históricas compulsadas, corresponde a 18% do total de escravos da Ribeira do 
Seridó listados nos inventários post-mortem. Tal número nos impressiona pois é 
equivalente ao percentual de “cabras” listados nos bens dos fazendeiros e 
fazendeiras cujos espólios investigamos. Tais números somente são superados 
pela quantidade de escravos designados como de Angola (23%) e pelos crioulos 
(27%). Tal número contrasta com estudos anteriores que debruçaram-se sobre a 
realidade desse mesmo espaço, com base em fontes paroquiais, onde a maioria 
da população foi qualificada de “parda” (MACEDO, 2013; SILVA, MEDEIROS, 
ARAÚJO, 2015). O contraste entre as fontes históricas revela que há aspectos a 
serem considerados em pesquisas futuras, para além do aprofundamento acerca 
da população mulata, quais sejam, o estudo das percepções dos agentes coloniais 
(ligados ao Estado e à Igreja) sobre os indivíduos que eram registrados em 
documentos oficiais.  
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