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RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo recuperar as experiências vividas pelos Africanos Livres 

no mundo do trabalho em Manaus no século XIX, entre 1850-1870. Um mundo pouco 

explorado na historiografia amazônica é a experiência dos Africanos Livres. Esses 

personagens constituíam-se numa categoria jurídica singular que emergiu da proibição 

do tráfico internacional de escravos no início do século XIX. Os Africanos Livres, sob 

tutela do governo, foram inseridos no trabalho compulsório nas instituições públicas e 

concedidos a particulares mediante um valor pago anualmente.  

No Amazonas, esses personagens foram enviados para servirem como trabalhadores 

compulsórios nas obras públicas. Usando o "paradigma indiciário" de C. Ginzburg, 

analisamos a documentação oficial depositada no Arquivo Público e nela localizamos os 

pistas dos poucos Africanos Livres que estiveram no Amazonas.  Encontramos rastros 

destes Africanos Livres, também, nos jornais que circulavam na época da Amazônia 

Imperial. Geralmente, esses Africanos eram citados por causarem brigas, por se 

entregarem a embriaguez e por desacato.  

Apoiamos-nos em uma historiografia recente que trata das experiências dos Africanos 

Livres em outros lugares do Brasil, observando-os como atores sociais, inseridos no 

mundo do trabalho compulsório. Esta historiografia, aliada aos dados desta pesquisa, 

colocam em xeque o silêncio em torno da presença negra e africana na Amazônia. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este relatório apresenta os resultados finais do projeto sobre os Africanos Livres 

em Manaus, no século XIX. Esta pesquisa está articulada a proposta de investigação 

mais ampla, “Mundos cruzados: etnia, trabalho e cidadania na Amazônia, século XIX”, 

vinculada ao Núcleo de Pesquisa em Políticas, Institucionais e Práticas Sociais – 

POLIS, do Departamento de História. 

Inicialmente, é importante esclarecer que Africano Livre é uma condição 

jurídica, que teve início com a ação inglesa contra o tráfico de escravos no século XIX. 

A condição era estabelecida pelas Comissões Mistas a todos os africanos que foram 

transportados ilegalmente como escravos após a proibição do tráfico.  

No início do século XIX, a Grã-Bretanha ajudou na escolta da Corte portuguesa 

quando esta se dirigia ao Brasil, fugindo das pressões napoleônicas1. Depois desse 

momento de apoio ao Brasil, as duas nações assinam alguns acordos, entre eles, o 

acordo contra o tráfico de escravos, em 18172. Não somente declaravam no acordo que 

eram contra o tráfico, mas também que agiriam pelo fim do mesmo. Neste mesmo 

acordo a Grã-Bretanha e Portugal formaram uma Comissão-Mista que ficou 

encarregada em julgar a presa, os traficantes e outros envolvidos. A Grã-Bretanha 

também tinha livre acesso para inspecionar as embarcações portuguesas3.   

As Comissões declaravam os africanos livres se considerasse suas embarcações 

como boa presa , isto é, se fossem efetivamente associadas ao comércio clandestino de 

escravos. Feito isso, colocavam-nos sob custodia do juízo de órfãos para trabalharem 

                                                 
1 MIGLIACCIO, Luciano. O Império Português do Ocidente. Revista de História: História Viva, ano V, 

n.51, pp. 76-81. 
2 Convenção de Viena, em 1817. 
3 CONRAD, Robert. A Abolição do Comércio de Escravos Africanos e o Início do Declínio. In Os 

Últimos anos da Escravatura no Brasil. 2a edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.  
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por um período de 14 anos. A categoria jurídica, o tempo de trabalho exigido e o modo 

como trabalhavam indicam a condição diferenciada desses personagens; essas 

peculiaridades serão explicadas no quadro teórico-metodológico. Como Robert Conrad 

descreve em seu artigo, “não eram escravos e nem livres” 4. 

No Brasil recém-independente a categoria de Africano Livre teve início em 

1826, quando a Grã-Bretanha e o Brasil assinam o acordo contra o tráfico ilegal de 

escravos5. Em, 7 de novembro de 1831, a lei do Africano Livre foi votada na Câmara, 

declarando que todos os escravos que entrassem no Brasil a partir dessa data, seriam 

considerados Livres6. Essa decisão pelo fim do tráfico causaria no seio político muitas 

discussões, principalmente quando o assunto era a liberdade dos Africanos que 

juridicamente eram Livres.  

A condição diferenciada desses personagens justifica o nosso interesse pela 

reconstrução histórica, que é totalmente singular dentro do contexto do sistema 

escravista. Os estudos sobre os Africanos Livres e suas experiências diferenciadas têm 

ganhado espaço na historiografia brasileira que acompanha uma tendência internacional 

de estudos sobre a diáspora africana (Mamigoniam. 2005). 

  As referências historiográficas dão pistas de que os Africanos Livres eram 

enviados aos lugares distantes, fora do Rio de Janeiro que na época era sede do Império.  

Utilizamos como referências Robert Conrad, Beatriz Gallotti Mamigonian, Jorge 

Luiz Prata de Sousa e Afonso Bandeira Florence. Esses são os historiadores que 

discutem sobre a condição diferenciada dos Africanos Livres, como ocorriam as 

distribuições nas instituições públicas e aos particulares, resgatam também suas lutas 

                                                 
4 CONRAD, Robert. Os emancipados: nem escravos nem libertos. in Tumbeiros. São Paulo: Brasiliense, 

1985, p. 171. 
5 SOUSA, J.L. Prata. Os Africanos Livres: quem são, quantos e quantas são? In. Africano Livre Ficando 

Livre: trabalho, cotidiano e luta-Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 1999. Tratado de 28 de Julho de 

1817. 
6 Art. 1 da Lei 7 de novembro de 1831.  
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por melhores condições de trabalho e vida, e também por sua autonomia definitiva. 

Além disso, analisam como o governo brasileiro no século XIX gerenciava a tutela dos 

Africanos Livres. 

Afonso Florence discute as noções de liberdade no século XIX, entre os 

políticos, senhores de escravos e os próprios Africanos Livres, lembrando que não era 

uma noção estática para quem construía a história durante o oitocentos7.  

Esses Africanos Livres eram totalmente diferentes dos escravos, e esses 

personagens sabiam que eram diferentes, o que contribui para que eles reivindicassem 

sua liberdade definitiva, visto que consideravam suas experiências típicas de um 

cativeiro8.   

Robert Conrad foi um dos primeiros a estudar historicamente esses personagens 

reais. Em seu artigo Os emancipados: nem escravos nem libertos, o autor resgata 

historicamente o início da condição jurídica e algumas normas que determinaram a 

inserção dos Africanos Livres no trabalho compulsório. É também neste artigo que 

Conrad cita que a Província do Amazonas foi um dos destinos de alguns Africanos 

Livres9. 

Ao vasculharmos a historiografia local sobre os Africanos Livres na Amazônia 

encontramos apenas uma breve citação do memorialista Antônio Loureiro sobre a 

presença deles como trabalhadores nas obras públicas. Essa breve citação apenas cita 

que os Africanos Livres são figuras esdrúxulas, que estiveram em Manaus, trabalhando 

nas obras públicas. Não há nenhuma outra pista sobre os Africanos Livres em Antônio 

Loureiro que pudesse iluminar a vida e experiências dos Africanos no Amazonas. 

                                                 
7 FLORENCE, Afonso Bandeira. Entre o cativeiro e a emancipação: a liberdade dos Africanos Livres no 

Brasil (1818-1864). 
8 FLORENCE. Op. cit. p 107. 
9 Conrad.  Op. cit. p.175. 
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 Utilizamos documentações oficiais que estão em condições precárias no 

Arquivo Público do Amazonas e, só foi possível ter acesso a elas porque foram 

fotografadas e essas imagens fazem parte do acervo do POLIS. Os documentos são 

algumas cartas de presidentes de Províncias, ofícios expedidos pela Secretaria de Polícia 

da Província do Amazonas, para sabermos quando os Africanos Livres chegaram ao 

Amazonas. As primeiras notícias datam do início da década de cinqüenta do século 

XIX. Os ofícios da Secretaria de Polícia da Província além de datar a chegada de alguns 

Africanos Livres em Manaus, indicam que durante o tempo que passaram aqui, 

frequentemente eram detidos por causarem confusões, por embriaguez e cometerem 

furtos.  

As listas de trabalhadores das obras públicas também fazem parte do conjunto de 

documentos que utilizamos para reconstruir historicamente as experiências dos 

Africanos Livres. 

Após a análise dos documentos oficiais, as notícias dos jornais como o Estrella 

do Amazonas, Jornal do Rio Negro, A Voz do Amazonas e o Catechista, que 

circulavam na Província, foram essenciais para obtermos mais informações sobre os 

Africanos Livres. Os Africanos Livres nos jornais geralmente estão ocupando as áreas 

dedicadas à Repartição da Polícia da Província, comunicando que foram presos por 

embriaguez, brigas, suspeitos de furto e desacato aos feitores das obras públicas. Esses 

jornais fazem parte do acervo do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa- 

CENDAP- Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura do Amazonas/ UFAM. 

O que foi possível identificar na documentação é muitos dos Africanos 

conheceram o sistema de repressão por causarem desordens, no entanto um outro ponto 

crucial é que eles estavam inseridos no mundo do trabalho numa região em que a mão-

de-obra era predominantemente indígena. Nas mesmas fontes, principalmente nos 
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jornais é que observamos que esses mundos em pleno século XIX se cruzavam seja no 

mundo do trabalho ou no mundo das desordens.  

Nossa pesquisa está cronologicamente limitada entre os anos de 1850, momento 

em que os Africanos começam a chegar na então Província do Amazonas, e 1870, visto 

que em 1866 todos os Africanos deveriam receber sua carta de emancipação, no entanto 

mesmo após ter recebido a carta esses indivíduos deveriam noticiar à Polícia o seu 

paradeiro.  

Pensando na presença negra e africana na Amazônia, sobretudo na Província do 

Amazonas é que fazemos o esforço para romper o silêncio que existe em torno das 

experiências dos Africanos Livres. É no meio da floresta que a vida dos Africanos 

Livres vai ser reconstruída, e para muitos é nela que a tão sonhada emancipação será 

alcançada.  
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QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

Por muito tempo, a presença e experiências dos Africanos Livres foram postas 

de lados pela historiografia nacional, mas este quadro recentemente tem mudado. O 

artigo de Robert Conrad é o princípio para se pensar nas peculiaridades que cercam a 

condição de Africano Livre, no Brasil. Conrad identifica os Africanos Livres como um 

grupo estranho na sociedade brasileira, pois não eram nem livres levando em 

consideração sua inclusão forçada no mundo do trabalho, e pelos trabalhos que 

exerciam; nem escravos, pois a aprovação da lei de 7 de novembro de 1831 garantia a 

proteção contra a escravidão10. 

 O fato é que após a proibição do tráfico muitos escravos entraram no Brasil, no 

entanto não poderiam ser considerados livres, porque eles não passaram pelas 

Comissões Mistas. O governo brasileiro não punia com rigor o tráfico de escravos, não 

garantia a liberdade após o término do tempo de serviço, não era rigoroso quanto à 

produção ou conservação de documentos que provassem à existência de muitos dos 

Africanos Livres11.  

Como diria Tavares Bastos, não basta prometer que vai combater o tráfico ou 

elaborar uma lei de proteção dos Africanos Livres, é preciso que o governo seja o 

primeiro a cumprir a lei12. 

O autor revela que, via de regra, o governo brasileiro e a sociedade não levaram 

em conta a condição jurídica dos Africanos Livres, pois foram tratados como escravos. 

A inserção no trabalho junto com escravos era um fator que favorecia para que os 

Africanos fossem tratados como escravos ou, em muitos casos, com ainda mais rigor.  

                                                 
10CONRAD. p. 186. 
11CONRAD. p 176. 
12 BASTOS. p. 126 
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Quando destinados ao trabalho para particulares, os Africanos eram misturados à 

escravaria, e geralmente exerceriam os mesmos serviços dos escravos: serviços 

domésticos, lavoura, ao ganho, ou alugando seus serviços a terceiros13.  

Esses particulares deveriam fornecer o básico para a sobrevivência dos 

Africanos: roupas, alimentação e alojamento. Os particulares anualmente deveriam 

pagar ao governo uma taxa, em média, de 12 mil réis pelo aluguel desses Africanos. 

Trabalhando ao ganho, durante um mês, os Africanos conseguiam juntar para seu 

consignatário o valor estipulado para o seu aluguel do ano inteiro. Esse fato mostra que 

o aluguel de africanos livres era mais lucrativo para os particulares, pois não arcavam 

com as despesas do transporte atlântico e só tinham que manter os Africanos sob sua 

tutela por algum tempo14.    

Quando estavam nas Instituições públicas os Africanos Livres não recebiam 

tratamento diferenciado se comparados aos que estavam com os particulares. 

Destinados a trabalharem nas obras públicas e serviços públicos nas cidades, esses 

Africanos pouco resistiam à insalubridade das cidades. 

Os Africanos Livres estavam em várias instituições do Rio de Janeiro, mas em 

pouco tempo a distribuição foi estendida por todas as cidades do Império. Conrad revela 

que “os emancipados menos afortunados foram enviados o interior adentro”, como por 

exemplo, a Província do Amazonas, que foi o destino para14 Africanos entre os anos de 

1854 e 185815. 

A pista desses 14 Africanos Livres enviados para a Província do Amazonas é 

relevante para nossa pesquisa pelo fato de que a historiografia local não mencionar suas 

experiências. Quem foram esses 14 personagens? Quais são suas origens, suas marcas, 

suas histórias? Essas são as perguntas que o nosso projeto busca responder.  

                                                 
13 CONRAD. op. cit. 174. 
14 CONRAD. op. cit. 181. 
15 Ibdem op. cit. 175. 
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Beatriz Mamigonian, em seu artigo “Revisitando a transição para o trabalho 

livre: as experiências dos africanos livres”, observa que a liberdade jurídica não está 

associada às experiências cotidianas dos africanos nas relações de trabalho16.    

As consignações de Africanos para os particulares obedeciam à posição social 

do consignatário e na maioria das vezes, eram funcionários públicos que recebiam os 

Africanos Livres como recompensa17. 

Jorge Luis Prata indica que os pedidos de Africanos Livres das instituições 

públicas, às vezes, eram atendidas pelo Ministro da Justiça, mas normalmente ficava 

sob decisão do diretor da Casa de Correção da Corte, responsável pela manutenção e 

distribuição18. 

Tavares Bastos em uma de suas cartas nos proporciona o exemplo em que o 

Ministro da Justiça atendeu diretamente ao pedido do presidente do Amazonas enviando 

30 Africanos Livres para esta Província, em 1861, para trabalharem nas obras 

públicas19. 

            As experiências pesquisadas por Beatriz Mamigoniam mostram que a condição 

de livre de africanos sumia quando incorporados nos trabalhos junto com os escravos, o 

que acontecia normalmente nas casas de particulares20. E que as experiências nas 

instituições públicas eram mais duras, pois havia um regime rigoroso para mantê-los 

disciplinados. A disciplina era necessária, pois muitos Africanos das instituições eram 

rebeldes, e frequentemente se embriagavam21. 

 No século XIX, a repressão à criminalidade e o sistema prisional eram 

necessários como medidas de controle social no Rio de Janeiro do século XIX, 

                                                 
16 MAMIGONIAN, Beatriz. Revisitando a transição para o trabalho livre: as experiências dos africanos 

livres. in FLORENTINO, Manolo (org.). Tráfico, cativeiro e liberdade. Rio de Janeiro, séculos XVII-

XIX. pp. 391. 
17 Ibdem op. cit. p. 404. 
18 Ibdem op. cit. p. 59. 
19 BASTOS. Carta IX.op. cit. p. 75. 
20 Ibdem op. cit. p. 395. 
21 Ibdem op. cit. p.403-404. 
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principalmente quando um enorme contingente de escravos, forros, pobres livres, uma 

parcela pequena de africanos livres perambulavam nas ruas e, que eram considerados 

perigosos. Na realidade, essa é uma percepção bem freqüente nos ofícios expedidos pela 

Polícia. Além de um sistema de repressão, a disciplina árdua no trabalho seria só uma 

outra intenção para manter a ordem22.    

Afonso Florence também tem contribuído para a investigação das experiências 

dos Africanos Livres fora e dentro das instituições públicas, principalmente 

caracterizando os significados de liberdade no século XIX. Florence tenta separar as 

noções de liberdade para os diferentes atores históricos (elite política, concessionários, e 

os próprios Africanos Livres). 

Florence ressalta que os Africanos sabiam de sua condição diferenciada, e por 

isso era freqüente que após o tempo de serviço cumprido, esses personagens estivessem 

pedindo, muitas vezes através de terceiros, sua emancipação definitiva. Porém muitos 

argumentos dos concessionários ou instituições públicas como a comportamento 

indisciplinado vetavam por mais alguns anos a tão sonhada liberdade dos Africanos 

Livres. 

No entanto, nem sempre os Africanos esperava os 14 anos para solicitarem sua 

emancipação, é caso analisado por Florence de uma Africana Livre de nome 

Geminiana: por ter um bom comportamento sua emancipação lhe fora concedida, em 

1855, no entanto era obrigada a morar na Província do Amazonas23. 

                                                 
22 MOREIRA, Carlos Eduardo... [et. al.].Controle social, criminalidade e sistema prisional. In Cidades 

Negras: africanos, crioulos e espaços urbanos no Brasil escravista do século XIX. São Paulo: Alameda, 

2006. pp.61-74. 
23 FLORENCE. Op. cit. p. 72. 
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Seria essa Geminiana estudada por Conrad, a mesma Geminiana que 

encontramos vindo para a Província do Amazonas com mais dez Africanos Livres, 

inclusive sua filha menor de nome Silvéria, em 1855?24  

Um outro ponto importante que Florence resgata é que, depois que a lei dos 

Africanos Livres foi votada, muitos escravos utilizaram o argumento de são Africanos 

Livres, para conseguirem emancipação, mas eram os escravos que não passaram pelas 

Comissões Mistas. O que nos faz pensar que o convívio de Africanos e escravos juntos 

estimulava que a percepção de que a liberdade para os Africanos Livres era algo que por 

lei era possível. 

    Novamente chamando a atenção para os outros destinos dos Africanos Livres 

dentro do Império. Mamigoniam atribui o envio de Africanos para lugares distantes da 

Corte a necessidade de trabalhadores forçados e a manutenção da ordem social, pois não 

havia tantas pessoas livres que aceitassem as condições de trabalho nas instituições, pois 

os serviços exigiam grande esforço e ofereciam poucos benefícios, e os Africanos 

pareciam os personagens mais indicados, visto que, obrigatoriamente tinham um tempo 

de serviço para cumprirem. Em 1850, essa distribuição foi mais recorrente, o governo 

retirou a guarda dos Africanos Livres dos particulares que os tratavam como escravos. 

Os que tivessem cumprido o tempo de serviço sob guarda dos particulares o governo 

concedia a carta de emancipação25. 

 Assim como Beatriz Mamigonian, Jorge Prata traça algumas variantes formas 

de trabalho e negociações dos Africanos Livres para particulares e nas instituições 

públicas, enriquecendo as informações sobre as estratégias construídas em busca da 

autonomia, da liberdade de fato.  

                                                 
24 APAM. Correspondência do Vice Presidente da Província do Pará, Ângelo Curdoacio Correa, ao 

Presidente da Província do Amazonas Herculano Ferreira Penna. 12 de junho de 1855. 
25 Ibdem. Op. Cit. pp.405. 
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A distribuição dos Africanos Livres nas instituições públicas revela que os 

fatores sexo e idade eram considerados26. Entre os Africanos das instituições as 

mulheres aparecem em número menor, o que não é um fato espantoso porque elas só 

eram requisitadas para servirem como cozinheiras, lavadeiras, engomadeiras, enquanto 

a maior parte dos homens ficava com o trabalho pesado, por isso eram também 

traficados em maior quantidade.  

A disciplina poderia ser rigorosa nas instituições públicas, no entanto esse era 

um espaço que garantia que famílias estivessem juntas ou fossem construídas, pois 

geralmente havia uma quantidade considerável de Africanos Livres vivendo e 

trabalhando nas mesmas instituições. No capítulo referente à família Sousa através da 

documentação relativa aos Africanos Livres direciona que a construção e manutenção 

das famílias nas instituições públicas não estavam somente atreladas no relacionamento 

entre iguais27, o que aponta para o cruzamento dos atores sociais em pleno século XIX. 

Mamigonian também descreve um caso em que uma família inteira sendo 

direcionada para trabalharem na Fábrica de Ferro São João de Ipanema e depois na 

Colônia Militar de Itapura, que ultrapassa o tempo estipulado por lei, ou seja, os 

quatorze anos28. O que denota que mesmo em grupo, a concessão à liberdade também 

demorava.  

O envio de famílias para instituições públicas distantes da Corte se revela uma 

estratégia do governo para manter os Africanos juntos e trabalhando. Por outro lado 

constituir uma família dentro das instituições poderia era um ponto positivo para que os 

próprios Africanos resistissem ao trabalho, às dificuldades da vida entre a liberdade e a 

escravidão.  

                                                 
26 PRATA. op. cit. pp.57-58. 
27 Ibdem op. cit. 207-216. 
28 Ibdem op. cit. pp. 405-407. 
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Na Província do Amazonas, em 1855 o presidente recebe um ofício do Palácio 

do Governo do Pará afirmando que por ordem do Chefe de Polícia da Corte 11 

Africanos Livres estavam sendo encaminhados para a nova Província. Entre eles 

estavam duas mulheres: Apolinária com seus dois filhos menores Firmino e Luiza; 

Geminiana com sua filha menor Silvéria29. 

O caso destas mulheres e de seus filhos que posteriormente aparecem na lista de 

empregados das obras pública30 confirma que mães e filhos estavam juntos, inseridos no 

mundo do trabalho. No entanto é bem provável que esses menores estivessem em 

inseridos num período de aprendizado. 

Colocar a Província do Amazonas como uma rota dos Africanos Livres é 

relevante para lembrar que a presença de trabalhadores negros de fato ocorreu, mesmo 

que em quantidade pouco expressiva se comparada aos indígenas que viviam na região. 

O que possibilita pensarmos ainda, num cruzamento étnico no ambiente de trabalho 

compulsório. 

 Até aqui, na região norte do Brasil Imperial, pouco sabíamos sobre a existência 

dos Africanos Livres e suas experiências foram silenciadas após o processo de 

emancipação de fato, em 186431. Apenas uma pequena nota de Antônio Loureiro revela 

a existência de uma figura esdrúxula de escravo estatal, fantasiada como o nome de 

“africano livre”, trabalhando nas obras públicas, na Província do Amazonas32. 

Loureiro, falando das obras públicas, informa que havia 06 Africanos Livres 

trabalhando nas obras públicas na Província do Amazonas, em 1854 e, em 1864, o 

número de Africanos chega a 6033. 

                                                 
29APAM. Correspondência do Vice Presidente da Província do Pará, Ângelo Curdoacio Correa, ao 

presidente da Província do Amazonas-Herculano Ferreira Penna. 1855. 
30 APAM. Ponto de Empregados da Província do Amazonas. 1856-1858. 
31 CONRAD. Op. cit. p 183-184. 
32 LOUREIRO. Op. cit. 221. 
33 Ibdem Op. cit p. 166-167. 
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Para pensar nos Africanos Livres como trabalhadores das obras públicas de 

Manaus, temos que fazer uma breve configuração do que era ou pretendia ser essa 

cidade na segunda metade do XIX.  

Recentemente, os trabalhos de Patrícia Sampaio e Hideraldo Costa, entre outros 

a citar, têm contribuído na caracterização da Província do Amazonas34. 

 A vila da Barra de São José do Rio Negro elevada à categoria de cidade em 24 

de Setembro de 1848. Em 1856, passa chamar de Manaus. A cidade não era grande, 

havia uma praça e 16 ruas como conta o capitão Lourenço Amazonas, em 1850. Havia 

um quartel, um armazém de arrecadação da fazenda nacional, uma olaria. Para que a 

nova Capital da nova Província pudesse acomodar um corpo administrativo foram 

necessárias algumas obras. Manaus também era um entreposto comercial na região, e a 

cidade como afirma Sampaio sofreu intervenções no seu espaço urbano. É a partir da 

década de 1850 que a cidade ganhará novos prédios públicos, e também novos 

trabalhadores especializados, os Africanos Livres. 

O Amazonas passou por momentos de crise após a Cabanagem porque os braços 

que sustentavam a região estavam envolvidos na guerra: índios aldeados, os tapuias, 

mestiços, negros, entre 1835 e 1840. O abastecimento da então Comarca é 

prejudicado35. Mas a crise não era generalizante, nem todos dependiam diretamente de 

certos produtos alimentícios, pois o que consta os relatos de viajantes e os documentos 

oficiais é que grande parte da população alimentava-se de peixe, farinha de mandioca, 

carne de tartaruga36 . 

Em 1850, os Relatórios de Presidentes de Província nos fornecem algumas 

características da cidade de Manaus. Em 1853, Herculano Ferreira Penna, então 

                                                 
34 SAMPAIO, Patrícia. Fios de Ariadne: Tipologia de Fortunas e Hierarquias Sociais em Manaus: 1840- 

1880. Rio de Janeiro – Dissertação de Mestrado, UFF, 1993. 
35 Ibdem op. cit. pp. 65. 
36 Ibdem op. cit pp.68-70. 
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presidente da Província registra que até aquele momento, a capital havia crescido em 

obras e em serviços urbanos: 

 

Igreja 01 

Casa da Câmara e Cadeia Pública 01 

Quartéis 02 

Casa de Tesouraria 01 

Casa de Recebedoria 01 

Casa de particulares, cobertas de telhas. 89 

Ditas de sobrado 08 

Ditas em construção 12 

Ditas térreas, cobertas de palha. 122 

Ditas térreas, em construção. 06 

Total de Edifícios 24337 

  

Ainda em Fios de Ariadne, Sampaio abre espaço para a discussão sobre a 

presença de escravos negros na capital da Província, que até então havia sido apagada 

com a predominância de indígenas38. A partir do estudo de inventários dos donos de 

escravos foi possível traçar alguns tipos de serviços que esses escravos eram inseridos. 

Geralmente estavam ligados aos serviços domésticos, ao ganho, serviços especializados 

e à agricultura39.  

Na Comunicação “Ébrios, turbulentos e rixosos: Africanos Livres e o mundo do 

trabalho na Amazônia Imperial”, Patrícia Sampaio chama a atenção para uma categoria 

                                                 
37 Ibdem op. cit. 67. 
38 Ibdem op. cit. 171. 
39 Ibdem op. cit. 181-183. 
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de trabalhadores que surgiu a partir da década de 1850 na Província do Amazonas, os 

Africanos Livres. O fato curioso que Sampaio observa é que, anteriormente, ninguém se 

preocupou em registrar a presença desses personagens na região. As pistas sobre os 

Africanos Livres estão nos jornais da época, nos relatórios de presidentes de Província e 

ofícios expedidos pela Secretaria de Polícia, nas correspondências entre os presidentes 

de Província do Pará e Amazonas, nas listas de trabalhadores40.  

Esses Africanos Livres que estavam em Manaus, como trabalhadores das obras 

públicas dividiam espaços com os indígenas, que eram recrutados pelas Diretórias de 

Índios para também trabalharem nas obras públicas na cidade. 

No século XIX, foram formuladas diversas formas de recrutamento para 

conseguir trabalhadores compulsórios. A Diretoria de Geral de Índios estava em cada 

uma das Províncias no Brasil. Diretores Parciais e Encarregados ficavam responsáveis 

pelas diretorias de sua jurisdição. As funções dos diretores e encarregados eram dirigir 

as aldeias, fazer contato com as tribos não aldeados, e enviarem os indígenas para 

preencherem as demandas de serviços nas obras públicas, mediante a um salário e um 

tempo de trabalho, mas nem sempre esse era o caminho que aliviaria a falta de mão-de-

obra.  

Ao passo que havia pedidos de mão-de-obra indígena aos diretores e 

encarregados das Diretorias, havia também denúncias que esses diretores usavam os 

índios para o próprio benefício, deixando de enviar os trabalhadores para a cidade41. 

Tratando da mão-de-obra indígena e escrava no Pará, Flávio Gomes revela que 

os recrutamentos, no século XIX, faziam com que muitos indígenas fugissem e que, ao 

fugirem para lugares mata adentro, os indígenas formavam mocambos42. Quando os 

                                                 
40 Ibdem op. cit. pp. 01-02. 
41 Ibdem op. cit. pp. 09-10. 
42 GOMES, Flávio. Índios e Mocambos sem fronteiras. In. A Hidra e os Pântanos: Mocambos, Quilombos 

e Comunidades de Fugitivos no Brasil, séculos XVII-XIX. São Paulo: ed. UNESP, 2005. pp.59-80. 
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escravos, ainda no Pará, fugiam algumas vezes eles se protegiam entre os indígenas nas 

aldeias43. Mas nem sempre esses encontros se davam de forma pacífica, como aponta 

Salles sobre os indígenas recrutados para “caçarem” os negros fugitivos44. O que nos faz 

refletir em questão como a hostilidade e harmonia.   

A partir desses indícios atravessamos e quebramos o silêncio das experiências 

dos Africanos Livres em Manaus, do século XIX. O próprio resgate histórico nos leva a 

conhecer uma Província do Amazonas muito mais diversificada etnicamente e com 

características próprias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 SALLES, Vicente. O Negro no Pará. Rio de Janeiro: FGV/UFPA, 1971.  
44 Ibdem op. cit. pp. 210-218. 
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NOS CONFINS DO IMPÉRIO 
 

Analisando a documentação existente no Arquivo Público do Estado do 

Amazonas até agora encontramos 25 Africanos Livres. A precariedade em que os 

documentos se encontram dificulta o empenho de mais resultados. 

Em alguns momentos na historiografia nacional observamos que os Africanos 

Livres ficaram conhecidos somente através de sua condição jurídica, e até bem pouco 

também chamávamos os que estiveram de “os Africanos Livres”. Mas agora, os 

conhecemos por seus nomes de fato: 

Tabela 1. 
 
 
NOME 

 
 
OFÍCIOS 

 
 
ORIGEM 

 
 

IDADE 

 
 
MARCAS E 
SINAIS 

 
LOCAL/ 

DATA DO 
ENVIO 

CHEGADA 

  T
R

A
N

S
P

0R
T

E
 

 F
A

L
E

C
IM

E
N

T
O

 

1.Manoel Carpinteiro Benguela 33 Só tem barba 
na parte inferior 

do queixo 

 
02/03/1854 

-X- -X- -X- 

2.Francisco 
Tristão 

Cavoqueiro Benguela 38 Alto, magro, 
barbado. 

02/03/1854 -X- -X- -X- 

3. Gualberto Pedreiro [Ilegível] 27 Corpo regular, 
sem barba. 

02/03/1854 -X- -X- -X- 

4.José Joaquim 
Lopes 

Pedreiro Moçambique 26 Pouca barba, 
baixo, magro. 

02/03/1854 -X- -X- -X- 

5. Domingos Oleiro Mina 24 Alto, gordo, 
pouca barba. 

02/03/1854 -X- -X- -X- 

6. Theofilo 
Benedicto 
Antonio 

Oleiro Congo 28 Baixo, magro. 02/03/1854 -X- -X- -X- 

7. Joaquim José Oleiro -X- -X- -X- Pará 
12/06/1855 

-X- -X- -X- 

8. Severa Servente -X- -X- -X- Pará 
12/06/1855 

-X- Vapor 
Marajó 

-X- 

9. Apolinária Servente -X- -X- -X- Pará 
12/06/1855 

-X- Vapor 
Marajó 

-X- 

10. Firmino Aprendiz -X- Menor -X- Pará 
12/06/1855 

-X- Vapor 
Marajó 

-X- 

11. Luiza Aprendiz  Menor -X- Pará 
12/06/1855 

-X- Vapor 
Marajó 

-X- 

12.Maria Servente -X- -X- -X- Pará 
12/06/1855 

-X- Vapor 
Marajó 

-X- 



 22 

13.Apolinário Oleiro -X- -X- -X- Pará 
12/06/1855 

-X- Vapor 
Marajó 

-X- 

14.Acácia Servente -X- -X- -X- Pará 
12/06/1855 

-X- Vapor 
Marajó  

-X- 
 

15.Anastácia Servente -X- -X- -X- Pará 
12/06/1855 

-X- Vapor 
Marajó 

-X- 

16.Geminiana Servente -X- -X- -X- Pará 
12/06/1855 

-X- Vapor 
Marajó 

-X- 

17.Silvéria Servente -X- Menor -X- Pará 
12/06/1855 

-X- Vapor 
Marajó 

-X- 

18Cyrino -X- -X- -X- -X- Pará 
-X- 

07/12/1859 Vapor 
Tapajós 

-X- 

19.Affonso -X- -X- -X- -X- Serpa 
-X- 

07/12/1859 Vapor 
Tapajós 

-X- 

20.Laudelino Pedreiro -X- -X- -X- Pará 
15/10/1855 

?/?/1855 Vapor Rio 
Negro 

-X- 

21.Antonio Oleiro -X- -X- -X- Pará 
16/04/1855 

?/?/1755 -X- -X- 

22.Jerônimo Aprendiz -X- Menor -X- -X- -X- -X- -X- 

23.Geraldo -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- 

24.Francisco 
José Caldeira 

Oleiro -X- -X- -X- Corte/ 
-X- 

-X- -X- 24/11/1856 

Os Africanos Livres da tabela foram encontrados na lista de trabalhadores das 

obras públicas; um inventário; ofícios relacionados aos envios e Secretaria de Polícia da 

Província45.  

X= não consta nos documentos. 

A tabela acima foi criada para visualizarmos os resultados e discutirmos alguns 

pontos que aparecem nela. Para as condições de trabalho exigidas nas obras públicas os 

homens obviamente aparecem em número maior, e também pelo fato de que muitos 

deles já eram especializados em algum ofício. Quanto às mulheres, na lista de 

trabalhadores aparecem como serventes e nada mais é mencionado. 

Os menores aparecem na lista de trabalhadores, mas não com um ofício, 

provavelmente como aprendiz, como era de costume em todo o resto do Brasil Imperial.   

Apenas um inventário foi encontrado, os bens pertenciam ao Africano Francisco 

José Caldeira. Os bens que possuía não eram de grande valor: 

 

                                                 
45 Tabela 1. Arquivo Público do Estado do Amazonas – APAM. 
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OBJETOS VALOR 

1. Chapéu de Chile Sem valor 

3. Palitores Usados 2000 réis 

2. Varas de Caniço 480 réis 

2.Camisas de Chita 480 réis 

2. Camisas Brancas 400 réis 

4. Pares de Calças Usadas 1200 réis 

1. Lenço de Pano 80 réis 

1. Jaqueta Velha 1000 réis 

1. Chapéu de pano 1200 réis 

1. Baú Velho 1000 réis 

TOTAL 8400 réis 

                        APAM46 

 

Nos Jornais 

 

Dos jornais que circulavam na Província do Amazonas, encontramos no Estrella 

do Amazonas, Jornal do Rio Negro, A Voz do Amazonas e o Catechista, as pistas dos 

Africanos Livres.47 

Os dados dos jornais constituem uma fonte importante para nossa pesquisa, pois 

são nos jornais que um número expressivo de Africanos Livres foi encontrado, e os 

jornais foi uma fonte importante de comunicação no século XIX. 

Quanto às formas que os Africanos Livres foram citados nos jornais pouco 

difere dos ofícios expedidos pela Secretaria de Polícia. Na realidade, estavam citados 

nas páginas dedicadas à Repartição de Polícia. Muitos foram os Africanos presos por 

                                                 
46 APAM. Inventário de Francisco José Caldeira. Juis de Órfãos e Ausentes. 1856. 
47 Agradeço a Ygor Olinto R. Cavalcante pela cessão integral de seus dados de pesquisa também 

desenvolvida no PIBIC/2008-2009. 
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desordens, ofensas físicas, embriaguez, para correção e indagações policiais, como 

descrevem os jornais. 

Nos jornais, os Africanos Livres citados foram: 

Nomes dos 

Africanos Livres 

Idade Nação Citados nos Jornais 

01 Manoel Benguella  Benguela Agressão, requisição do diretor das obras públicas. 

02 Francisco Tristão   Averiguações. 

03 Gualberto   Averiguações. 

04 Theophilo 

Benedicto 

  Averiguações,briga,correção,desaparecimento. 

 

05 Bertholdo   Averiguações, embriaguez, 

06 Geraldo da Silva   Embriaguez,briga,ofensas físicas, resistência 

07 Apolinário   Ofensas físicas, embriaguez. 

08 Odorico   Correção, briga. 

09 Simião   Correção, averiguações, assuada. 

10 Antônio Santos   Briga, requisição do diretor das obras públicas. 

11 Maria dos Santos   Briga. 

12 Ludovico   Embriaguez. 

13 Domingos Congo  Congo Briga,correção, embriaguez. 

14 Affonso   Requisição do diretor das obras públicas, desobediência, jogos proibidos. 

15 Laudelino 
Joaquim 

  Aumento de salário, correção. 

16 Onorato Angolla 21 anos em 

1862 

Angola Embriaguez, correção. 

17 Estevão Angolla  Angola Embriaguez, correção, Requisição do subdelegado. 

18 Leonardo Angolla  Angola Embriaguez, correção. 

19 Antonio Pedro   Embriaguez, correção. 

20 Mathias Calaba   Embriaguez, correção. 

21 Vicente Congo  Congo Embriaguez, correção, desordem, assuada. 

22 Felix Benguella  Benguela Embriaguez. 

23 Constantino 
Angola 

 Angola Briga, ofensas físicas para fins libidinosos, crimes de ferimentos graves. 

24 Domingos Mina  Mina Embriaguez. 

25 Militão   Contrato de trabalho, assuada, requisição do diretor das obras públicas. 

26 João Angola 21 anos em 

1862 

 Desordem, requisição do diretor das obras públicas, embriaguez, briga. 

27 Paulino  21 anos em 

1862 

  

28 Geremias   Embriaguez. 

29 Libencio  30 anos em 
1862 

 Requisição do diretor das obras públicas. 

30 Felisberto 33 anos 

em1862 

 Averiguações, assuada. 

31 Donette 
Dimiciano 

  Requisição do diretor das obras públicas. 

32 José Francisco   Assuada. 

33 Cypriano João   Embriaguez, contrato para trabalho, assuada. 

34 Gregório   Desordem, embriaguez. 

35 Camillo   Acoutador de escravos, embriaguez. 

36 Braz Congo   Embriaguez, correção, desobediência ao diretor das obras públicas, requisição 

do diretor das obras públicas. 

37 Carlos Bonomeu   Desordem, embriaguez, requisição do diretor das obras públicas, correção. 

38 Portásio   Requisição do diretor das obras públicas, briga 

39 Belizário   Requisição do diretor das obras públicas. 

40 Manoel Ferreira   Embriaguez. 

41 Paulo   Requisição do subdelegado. 

42 Napoleão   Requisição do subdelegado, 

43 Elias   Requisição do subdelegado, embriaguez, 

44 David   Requisição da comarca municipal. 

45 Roberto   Requisição do administrador das obras públicas. 

46 Sérgio   Embriaguez, requisição do administrador das obras públicas. 

47 Joaquim 

Longolongo 

  Correção. 

48 Roque   Correção, embriaguez. 

49 Donel   Correção, embriaguez. 

50 Joaquim Valério   Embriaguez. 
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Muitos desses Africanos que estão citados na lista anterior foram presos em 

grupo, como é o caso dos Africanos Militão, Belizário e Felix Benguella, presos por 

embriaguez48. O que sugere que não é apenas no trabalho que grupos de Africanos 

Livres estão juntos, e ainda, nem sempre eles por terem condição jurídica igual ou por 

trabalharem juntos significa que eles estão em harmonia, como é o caso do Africano 

Militão que fora preso por espancar o também Africano Martinho49. 

Apenas o Africano Livre Laudelino Joaquim José dos Santos aparece recebendo 

o aumento do jornal50. Há alguns anúncios em que o Inspetor da Tesouraria de Fazenda 

manda fazer o pagamento para os trabalhadores das obras públicas, e comenta sobre a 

existência de operários livres, escravos e africanos livres51. 

Em relação ao acúmulo de bens encontramos Joaquim Laudelino vendendo sua 

rocinha localizada na estrada da Cachoeira Grande, no ano de 186552. O Africano 

Sérgio vendendo duas casas, uma no local conhecido como alto da campina e outra na 

Rua Palma53. Affonso também tinha uma casa como nos revela o anúncio de 05 de 

dezembro de 1863, em que este Africano é suspeito de abrigar em sua casa um desertor 

do corpo de artilharia54.  

Primeiramente, chamamos a atenção para a data que Affonso possui a casa, é o 

ano anterior à emancipação definitiva dos Africanos Livres em todo o território 

                                                 
48Estrella do Amazonas. No688. 12 de outubro de 1862. 
49 Noticiário Voz do Amazonas. 19 de janeiro de 1867. 
50 Estrella do Amazonas. Extrato do Expediente do Governo no mês novembro (15 de novembro). Data 

do jornal: 28 de dezembro de 1861. 
51 Estrella do Amazonas. Ofícios. Extrato do Expediente do Governo 13 de fevereiro de 1861. 
52 O Catechista. Avisos Diversos. 28 de janeiro de 1865. 
53 O Catechista. Avisos Diversos. 25 de março de 1865. 
54 O Catechista. Repartição da Polícia. No90. 5 de dezembro de 1863. 

51 Francisco 

Benguella 

 Benguela Requisição do diretor das obras públicas. 

52 Martinho   Espancando por Militão. 

53 Boaventura   Embriaguez. 

54 Emilio   Embriaguez. 



 26 

brasileiro. Segundo, o Africano abriga um fugitivo. No jornal só há a menção do ofício 

do fugitivo e seu nome: Francisco de Paula Azevedo. De todo modo não há como deixar 

de pensar na suposta cumplicidade do Africano ao ajudar Francisco em sua fuga. 

Algumas perguntas nos envolvem ao observarmos esse caso: por que Francisco de 

Paula Azevedo fugiu? Será que o ofício era duro demais e a disciplina pesada? Quanto 

sua autonomia, será que lhe era permitido viver um pouco fora do ambiente do 

trabalho? Qual será o real motivo para a fuga deste sujeito? Em que lugar o laço de 

proximidade entre o Africano Affonso e Francisco de Paula foi construído? 

As escassas fontes sobre os Africanos Livres nos permitem fazer mais questões 

do que trazer respostas, mas com o pouco que possuímos podemos resgatar alguns dos 

passos dos Africanos Livres. 

Os casos de Africanos possuindo algum bem já são bem difíceis de encontrar, 

principalmente casa, mas o que temos aqui são casos mais particulares ainda, em que os 

Africanos estão negociando publicamente suas posses.  

É importante lembrar que apesar da emancipação definitiva por direito, muitos 

Africanos permaneciam como trabalhadores das obras públicas, onde são de utilidade, 

segundo Gustavo Ramos Ferreira55. E mesmo que estivessem de posse de suas 

respectivas cartas de emancipação os Africanos ainda deveriam avisar frequentemente o 

seu paradeiro à Polícia da Província. Nos jornais, pelo menos, mesmo após a 

emancipação os Africanos Livres ainda eram mencionados por sua categoria jurídica. 

 Sobre as poucas Africanas Livres que estiveram no Amazonas os jornais 

praticamente nada mencionam sua presença no meio das rixas ou bebedeira. O caso de 

                                                 
55 ARANHA, Bento. Um olhar pelo passado (1897). Manaus: GRAFIMA/Prefeitura Municipal, 1990. p. 

15. 
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Maria dos Santos é um caso raro. Ela é detida juntamente com Antônio dos Santos por 

causar briga56. 

Parece que também não há motivos para mencionar os menores que estão 

inseridos nessa categoria jurídica. Nos jornais encontramos mais Africanos Livres, 

alguns nomes de procedência étnica, raras são as oportunidades em que podemos 

verificar a idade de um ou outro Africano. Apenas Manoel Benguella aparece com mais 

informações: alto, 38 anos, solteiro, analfabeto, natural da costa da África; fora preso 

por causar ferimentos leves57. Quem foi a vítima da violência de Manoel Benguella? O 

que fez dele um homem violento: bebida, disputas por espaços, alguma ofensa?  

Chega às páginas do jornal, novamente na Repartição de Polícia, a notícia do 

desaparecimento do Africano Livre Theophilo, que se achava ao serviço de João Lúcio 

da Silveira. O Chefe de Polícia sabendo do caso parte para as averiguações. Não 

encontramos a notícia de que Theophilo tenha aparecido novamente. Fuga ou algo pior 

teria ocorrido com o Africano? 

As notícias que nos chegam sobre os Africanos Livres em Manaus, através dos 

jornais indicam que eles não estavam dispostos a encarar uma vida pacífica. Eles 

poderiam ser poucos, mas faziam o suficiente para perturbar a ordem pública da 

Província. 

 

Nos documentos oficiais 

 

Além do mundo do trabalho forçado as histórias dos Africanos Livres em 

Manaus estão cercadas por brigas, embriaguez, furto. Nos ofícios da Secretaria de 

                                                 
56 Estrella do Amazonas. Repartição de Polícia. Data do recolhimento: 03 de junho de 1859. Data do 

jornal: 25 de junho de 1859. 
57 Estrella do Amazonas. Repartição de Polícia. Data do recolhimento: 17 de maio de 1858. Data do 

jornal: 29 de maio de 1858. 
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Polícia da Província do Amazonas nomes de Africanos Livres são freqüentes. Nos 

jornais também anunciam as confusões envolvendo os Africanos Livres58 . 

Em Agosto de 1854, o então presidente Herculano Ferreira Penna recebe da 

Secretaria de Polícia da Província a notícia que o Africano Livre de nome Manoel foi 

recolhido por insultar os feitores das obras públicas59. Esta é, até agora, a única pista 

encontrada nas fontes oficiais de Africano Livre envolvido em desacato no trabalho. 

A historiografia em outras regiões do Brasil observa que a rebeldia era uma das 

estratégias dos Africanos Livres para resistir ao trabalho forçado60. As histórias dos 

Africanos Livres contadas nos documentos oficiais e jornais direcionam marginalizam 

esses personagens. A ação da disciplina nas instituições era exatamente para controlar 

os Africanos, mas pelo envolvimento deles em confusões indica que a repressão não era 

a melhor solução. 

As brigas não estavam relacionadas somente entre os administradores das 

instituições e obras públicas e os Africanos. Temos um exemplo em que um preto de 

nome José Daniel conhecido como Sulambanda que foi ferido na cabeça com os vidros 

de uma garrafa pelo Africano Livre de nome Geraldo61. Geraldo foi recolhido na cadeia 

pública62. 

Suspeitar que um Africano Livre tivesse feito algo ilegal também era motivo 

para tirar sua “liberdade”. Foi o que aconteceu com o Africano Livre José Joaquim 

Lopes que foi suspeito de furtar um baú com alguns objetos dentro do cidadão João 

Antônio Pará, foi o próprio João Antônio que denunciou63. Dias depois José Joaquim foi 

                                                 
58 SAMPAIO. Op. cit. p. 2. 
59 APAM. Ofício Expedido pela Secretaria de Polícia da Província do Amazonas. 4 de agosto de 1854.  
60 PRATA. Op. cit. p 169-185. 
61 APAM. Ofícios Expedidos pela Secretaria de Polícia da Província do Amazonas. 12 de dezembro de 

1859. 
62 APAM. Ofício Expedido pela Secretaria de Polícia da Província do Amazonas. 30 de dezembro de 

1859. 
63 APAM. Ofício Expedido pela Secretaria de Polícia do Amazonas. 14 de agosto de 1854. 



 29 

liberado por falta de provas que de fato indicassem que realmente o Africano tivesse 

cometido o crime64. 

Não há somente Africanos Livres envolvidos em confusões em Manaus, os 

índios também aparecem nas fontes oficiais. Alguns deles eram trabalhadores das obras 

públicas como, por exemplo, o caso dos índios Policarpo, Luciano, Izidoro e Manoel 

que abandonaram o serviço sem ter completado o tempo de engajamento. O chefe de 

Polícia da Província ao descobrir a fuga ordena a apreensão desses infratores65.  

O trabalho forçado não oferecia ao trabalhador livre uma condição privilegiada, 

primeiro porque o trabalho era obrigatório, segundo que muitas vezes o tempo de 

serviço era prolongado, não permitindo autonomia. Diante esses fatores, era mais que 

normal que a bebida e a rebeldia fizessem parte do cotidiano desses trabalhadores, tanto 

Africanos Livres como indígenas, como estratégia para resistirem ao tempo de trabalho, 

para resistirem ao próprio trabalho, para lutarem por suas liberdades de fato ou para 

esquecerem que estavam nos confins do mundo.   

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
Este trabalho chega ao final com algumas respostas para os nossos objetivos. O 

primeiro deles é que com os poucos documentos disponíveis conseguimos retirar do 

silêncio os Africanos Livres que estiveram na Província do Amazonas durante o século 

                                                 
64 APAM. Ofício Expedido pela Secretaria de Polícia do Amazonas. 17 de agosto de 1854. 
65 APAM. Ofício Expedido pela Secretaria de Polícia do Amazonas. 5 de dezembro de 1859. 
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XIX, personagens da realidade amazônica que dividiam espaço com outros atores 

sociais, indígenas, escravos, outros homens livres. 

Um outro ponto que observamos é que não foi só no ambiente do trabalho que os 

Africanos Livres dividiam espaços, pois em raros momentos as fontes oficiais 

noticiavam que eles circulavam pela cidade, como por exemplo, nas proximidades da 

Igreja dos Remédios, mas os hábitos, no caso, a embriaguez. Esses personagens tiveram 

experiências de luta, como lembra Jorge Luiz Prata, lutaram para viver em meio à 

floresta amazônica.  

Com esta pesquisa e com outras sobre a presença negra e africana que se 

interligam podemos dizer que contribuímos um pouco para que a historiografia local se 

torne mais diversificada, resgatando e discutindo sobre as experiências de outros (e não 

novos) atores sociais. 

Foram esses Africanos, em número tão pequeno se comparados aos grandes 

centros urbanos do Brasil que ajudaram a construir o núcleo urbano de Manaus, numa 

época em que esta precisava tornar-se fisicamente apropriada para quem passava por ela 

para fazer negócios e, para quem a administrava. É na capital da recente Província do 

Amazonas que observamos as formas de adaptação e rejeição às condições de vida 

dentro e fora do trabalho que dos Africanos Livres, e agora Estevão, Sérgio, Maria, 

Braz, Guido, Constantino, entre outros, que por tanto tempo estavam em silêncio. 
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