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Resumo: Propõe a análise e criação de perfil quantitativo e qualitativo da população 
de “mestiços” qualificada como liberta ou forra que viveu na Freguesia do Seridó, 
sertão do Rio Grande do Norte, no decurso dos séculos XVIII e XIX. Historiadores a 
exemplo de Eduardo Paiva e Serge Gruzinski discutem a existência de “mestiços” a 
partir do fenômeno conhecido como “ocidentalização” onde homens, imaginários e 
formas de vida oriundos das quatro partes do mundo se misturam gerando novas 
“identidades”. Estudos acadêmicos recentes, como o de Muirakytan Macêdo e Helder 
Macedo, apontam evidências de que a formação da sociedade do Seridó não se deu, 
apenas, a partir de uma elite branca subjugando nativos e afrodescendentes e, sim, 
em decorrência de dinâmicas de mestiçagens, conceito construído por Eduardo 
Paiva. Metodologicamente, parte de revisão historiográfica; seleção e coleta das 
fontes paroquiais (livros de batizado, casamento e óbito, que vão de 1788 a 1838) 
e judiciais (inventários post mortem com recorte de 1736-1813 e cartas de alforria, 
que vão de 1792 a 1814); análise quantitativa e qualitativa das fontes, para 
estabelecimento de perfil demográfico e reconstrução de trajetórias. Do ponto de 
vista quantitativo, as fontes paroquiais (em 4904 registros foram encontrados 37 
mestiços forros ou libertos) mostraram uma grande maioria de pardos (91,89%) 
enquanto que nas cartas de alforria (em 
122 cartas foram encontrados 50 mestiços forros ou libertos) observou-se um maior 
número de mulatos (46%) (os quais nem aparecem nas fontes paroquiais) em 
decorrência de um pequeno número de pardos (apenas 8%). Já do ponto de vista 
qualitativo observou-se que alguns dos registrados eram detentores de sobrenome 
e possuem, em um mesmo documento, até duas “qualidades” diferentes, o que 
demonstra uma relação complexa em respeito à qualificação desses sujeitos. 
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ABSTRACT 

 
Proposes the analysis and creation of quantitative and qualitative profile of the 
population of "mestizos" qualified as releases or chafer who lived in Freguesia do 
Seridó, backlands of Rio Grande do Norte, during the eighteenth and nineteenth 
centuries. Historians example of Eduardo Paiva and Serge Gruzinski discuss the 
existence of " mestizos " from the phenomenon known as "Westernization" where
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men and imaginary life forms coming from the four parts of the world are mixed 
generating new "identities". Recent academic studies, such as Muirakytan Macêdo 
and Helder Macedo, point to evidence that the formation of Seridó society did not 
occur only from a white elite subduing natives and Afro-descendants and, yes, as 
a result of miscegenation dynamics, concept built by Eduardo Paiva. 
Methodologically part of historiographical review; selection and collection of parish 
sources (named books, marriage and death, ranging from 1788 to 1838) and judicial 
(post mortem inventories clipping from 1736 to 1813 and manumission papers, 
ranging from 1792 to 1814); quantitative and qualitative analysis of the sources, to 
establish demographic and reconstruction of trajectories. From a quantitative point 
of view, the parish sources (in 4904 records were found 37 crossbred liners or freed) 
showed a large majority of brown (91.89%) while the manumission papers (in 122 
letters were found 50 crossbred liners or freed ) there was a greater number of 
mulattos (46%) (which do not appear in parochial sources) due to a small number 
of brown (only 8%). Already the qualitative point of view it was observed that some 
of the registered were surname holders and have, in a single document up to two 
"qualities" different, which shows a complex relationship with respect to the 
qualification of these subjects. 
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INTRODUÇÃO 

 
O trabalho tem como objetivo a análise do perfil quantitativo e qualitativo da 
população de “mestiços” qualificada como liberta e/ou forra, que viveu na, Freguesia 
do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte, no decurso dos séculos XVIII e XIX, a 
partir de fontes judiciais e paroquiais disponíveis.  Assim como investigar as 
trajetórias desses sujeitos em meio às dinâmicas de mestiçagem e, ainda analisar 
as formas de manumissões dos laços escravistas em meio à realidade do recorte 
espaço temporal estudado. 
Para isso, no que tange à nomeação desses grupos populacionais, é necessário antes 
levar-se em consideração um conjunto complexo de fatores, tais quais: relações 
(familiares, de parentesco e profissionais), condições (econômicas, políticas, sociais, 
religiosas e étnicas), a ascendência, a naturalidade, os privilégios e as aptidões 
(RUSSELL-WOOD, 2005). 
Dessa forma, entendemos que as características utilizadas para denominar um 
sujeito como “cabra”, “mulato” ou “pardo” vão muito além da perspectiva de 
“cor”, “raça” ou “condição” e, sim através de um conjunto de ambas somadas a 
tantas outras características entendidas e aplicadas pela sociedade em meio às 

dinâmicas de mestiçagem. (PAIVA, 2015) 
A existência dessas populações mestiças se dá no bojo de um fenômeno mais amplo, 
o da ocidentalização. Em decorrência da ocidentalização, segundo a problematização 
feita por Serge Gruzinski, se misturaram homens, imaginários e formas  de vida 
oriundos  das  quatro partes  do mundo conhecido  –  América, Europa, África e 
Ásia –, gerando indivíduos “mestiços” (GRUZINSKI, 2001, p. 62)



 

 

Assim, o estudo parte do exame de duas historiografias. A primeira, regional, 
tradicional (MEDEIROS FILHO, 1981; MEDEIROS, 1980), cujas obras mostram a 
construção de um Seridó em que se predomina o homem branco na formação da 
sociedade, ao mesmo tempo em que invisibiliza a presença de sujeitos vindos da 
África, crioulos, índios e “mestiços”. Em contrapartida, alinha-se com uma 
historiografia acadêmica, mais recente (MACÊDO, 2007; MACEDO, 2013), que 
apresenta evidências de elementos não-brancos na formação da sociedade do 
Seridó, como “cabras”, “mulatos” e “pardos”. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A construção da pesquisa organiza-se por meio de revisão historiográfica; seleção 
e coleta de fontes paroquiais (livros de batizado, casamento e óbito, que vão de 
1788 a 1838) e judiciais (cartas de alforria, que vão de 1792 a 1814) e análise 
quantitativa e qualitativa das fontes, para estabelecimento de perfil demográfico e 
reconstrução  de  trajetórias.  Como  forma  de  análise  documental,  usa-se  os 
métodos  indiciário  e  onomástico,  apropriados  e  discutidos  a  partir  de  Carlo 

Ginzburg (1989a; 1989b), para se efetuar o cruzamento de fontes. 
 

RESULTADOS 
 
Os “mestiços” forros e libertos encontrados nas fontes paroquiais (batizados, 
casamentos e óbitos) mostraram-se, no ponto de vista quantitativo em um total 
de 37 sujeitos (sendo 34 pardos e 3 cabras), dentro do universo de 4094 registros 
analisados. Em  relação  às  cartas  de  alforria, o  número  mostrou-se  superior, 
tendo-se dentro da quantidade de 122 documentos, um total de 50 pessoas (23 
mulatos, 13 cabras, 4 pardos 1 mestiço de preto e 9 qualificados de duas formas 
diferentes). Do ponto de vista qualitativo observou-se que muitos desses mestiços 
possuíam sobrenome (o que pode contribuir na busca por suas trajetórias) e que 
alguns eram qualificados com mais de uma maneira no mesmo documento ou em 
outros (como percebido após cruzamento dos dados), o que demonstra uma relação 
complexa em respeito à qualificação desses sujeitos. 

 

 
 

CONCLUSÕES 
 
Observa-se que o processo de povoação da Freguesia do Seridó, assim como da 
Capitania do Rio Grande do Norte, foi bem mais complexo do que a historiografia 
tradicional afirmou. Nela ocorreram processos dinâmicos envolvendo populações 
de diversas qualidades – brancos, indígenas, pretos e “mestiços” de diversas 
qualidades – interagindo entre si. Essa complexidade pode ser notada em relação 
à qualificação dos mestiços forros e libertos na documentação estudada, onde 
percebe-se uma mudança na maneira de qualificação dos mesmos. As fontes 
paroquiais mostraram uma grande maioria de pardos (91,89% de 37 sujeitos) 
enquanto que nas cartas de alforria, num total de 50 pessoas, observou-se um



 

 

maior número de mulatos (46%) - os quais nem aparecem nas fontes paroquiais – 
em detrimento de um pequeno número de pardos (apenas 8%). 

Dessa forma, levando-se em consideração que as cartas de alforria remetem-se à 
primeira instância equivalente à libertação desses sujeitos, o resultado acima pode 
sugerir uma mudança na perspectiva em que os profissionais responsáveis pelos 
diferentes registros (paroquiais e judiciais) enxergavam esses mestiços antes e após 
a aquisição da nova mudança jurídica, ou seja, a transição do universo escravo para 
o livre. 
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