
  

 

       MATERIAL PREPARATÓRIO PARA A OFICINA 

 

 

 

Prezada professora, prezado professor, 

 

Esta atividade foi elaborada para a sala de aula como 

preparação para a Oficina Os Tesouros da Família Arquivo, do 

Programa de Educação Patrimonial UFRGS-APERS (PEP 

UFRGS/APERS), e que será realizada nas dependências do 

Arquivo Público, no Centro Histórico de Porto Alegre, em data 

já agendada. O material pode ser adaptado de acordo com a avaliação de cada professor(a) para 

melhor se ajustar a cada turma.
1
 

O objetivo central da atividade preparatória é contribuir para que os/as estudantes 

reconheçam diferentes tipologias documentais que podem ser usados na pesquisa histórica e que, 

no caso da Oficina, ajudam a entender situações vivenciadas por africanos ou afro-brasileiros que 

foram escravizados, no Rio Grande do Sul, nos séculos XVIII e XIX. Esses documentos são: 

testamento, inventário, escritura pública de compra e venda, processo crime e carta de alforria. Na 

atividade proposta, mais importante do que explicar o conteúdo dos documentos é construir um 

entendimento sobre as particularidades de cada um deles. Em outro momento, o conteúdo pode vir a 

ser melhor explorado. 

Os principais conceitos a serem trabalhados são:  

1) “Fonte histórica”: espera-se que a atividade possibilite refletir sobre o fato de que o 

conhecimento histórico é construído a partir de perguntas feitas a documentos e que esses carregam 

“rastros”, “marcas”, “registros” da vida social no passado. Os documentos a serem utilizados nessa 

atividade são representativos de fontes que vêm sendo usadas nas pesquisas sobre escravidão e 

liberdade, em diferentes regiões do Brasil. Eles podem ser encontrados em instituições de guarda de 

acervos documentais, como o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. 

2) “Diversidade”: a intenção é informar que os documentos a serem trabalhados têm ajudado os 

pesquisadores a reconstituírem diferentes facetas da história dos africanos e afro-brasileiros, história 

fortemente marcada pela escravidão e pelos castigos. Tais documentos também revelam situações 

de trabalho, de luta, de religiosidade e de lazer da população negra, em busca de transformar sua 

condição social e de tornar sua vida menos dura. Os documentos ajudam a entender a diversidade 

que marcou as experiências de escravidão e de liberdade de parte significativa da população 

brasileira, por vários séculos. Essa noção é reforçada pelo vídeo que acompanha as atividades, o 

qual apresenta imagens de negros em situações que não são apenas as da escravidão.  

 

                                                           
1
 Este material foi elaborado por Carla Simone Rodeghero, prof.ª do Departamento e do PPG em História/UFRGS, com 

apoio dos debates realizados pela equipe do PEP UFRGS/APERS no primeiro semestre de 2015. 



  

 

Sugestão de metodologia: a) apresentar vídeo, disponível no YouTube e no blog do Arquivo 

Público; b) organizar trabalho em grupo para sondagem dos conhecimentos sobre o tema e para 

análise de cópias de documentos históricos – Caixa AfricaNoArquivo; c) discutir conclusões no 

grande grupo. 

Conclusão: ao final da aula, o(a)s estudantes devem reconhecer as particularidades que 

caracterizam cada um dos tipos de documentos. Devem também estar curioso(a)s e estimulado(a)s 

para entender melhor as relações que existiram entre senhores, escravizados, livres e libertos. 

Devem estar informados que documentos dessa mesma tipologia serão utilizados nas atividades da 

Oficina, quando acontecer a visita da turma ao APERS. 

 

Bom trabalho a todas e todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE I – Apresentação do vídeo 
 

Sugerimos que o vídeo seja apresentado no início da atividade 

para retomar a noção de fontes históricas e para aguçar a 

curiosidade da turma para as atividades a serem realizadas 

posteriormente. É recomendável que ele tenha sido visto pelo(a) 

professor(a) antes da aula e que ele(a) esteja preparado(a) para 

explicar questões que possam ser colocadas pelo(a)s estudantes. 

 

 

 

 



  

 

ATIVIDADE II – Levantamento do 

conhecimento prévio da turma 
 

Antes de manusear os documentos, associem a primeira coluna com a 

segunda. Para cada item da primeira coluna, devem ser encontrados 

dois na segunda. 

 
 

Tipos de documentos 

 

1. Carta de alforria 

 

2. Testamento 

 

3. Compra e Venda de escravos 

 

4. Inventário 

 

5. Processo Crime 

 

6. Nenhum dos documentos acima 

listados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características dos documentos 

(___) Documento que trazia nome do 

comprador, do vendedor e da(s) pessoa(s) 

vendida(s) 

(___) Documento no qual constavam pessoas 

escravizadas como parte dos “bens semoventes 

e móveis” 

(___) Documento escrito a mando de uma 

pessoa que estava enferma e que temia morrer 

em pouco tempo 

(___) Documento que só poderia ser 

concedido a uma pessoa que tinha sido 

escravizada 

(___) Documento que informa sobre quantos 

castigos cada escravo recebeu em sua vida 

(___) Documento de libertação do(a) 

escravo(a) 

(___) Anotações particulares e sigilosas dos 

senhores de escravos 

(___) Documento que possui autor(es) e réu(s) 

(___) Registro feito em cartório de uma 

transação comercial 

(___) Lista dos bens de uma pessoa, antes do 

seu falecimento, definindo como os mesmos 

seriam distribuídos aos herdeiros 

(___) Documento que contém assinatura de 

alguma autoridade judicial 

(___) Lista de bens de uma pessoa elaborada 

após o seu falecimento. 



  

 

     ATIVIDADE III - Manuseio e análise 

   de documentos 
 

Cada grupo receberá cópia de um dos tipos de documento acima 

apresentados, os quais fazem parte do material da Caixa 

AfricanoArquivo. Cada grupo deverá manusear, observar e ler o 

documento, para preencher a ficha abaixo: 

 

Ficha de Investigação 

 

Dados a serem retirados do documento 

 

1 – Ano e local de produção (escrita): _______________________________________ 

 

2 – Nomes próprios e condição social (livre, liberto, forro, escravo) de até três pessoas 

mencionadas: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3 – A que acontecimento o documento se refere? 

(  ) a uma transação de compra e venda de pessoas escravizadas 

(  ) à promessa de liberdade a um escravo 

(  ) ao levantamento dos bens de uma pessoa falecida 

(  ) aos desejos de uma pessoa em relação ao destino dos seus bens após sua morte 

(  ) à investigação sobre um crime acontecido 

 

4 – Qual foi o tipo de documento analisado pelo grupo? 

(  ) Carta de alforria 

(  ) Testamento 

(  ) Inventário 

(  ) Escritura de compra e venda de escravo  

(  ) Processo crime 

 

5 – O pistas esse documento nos traz sobre a história da escravização dos africanos e 

afro-brasileiros? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  



  

           Subsídios para os/as professore/as 

 

Apresentamos abaixo uma breve descrição sobre os tipos de 

documentos utilizados na atividade preparatória: 

 

 

Testamento: ato pelo qual a pessoa declara ao tabelião sua vontade, para depois de sua 

morte. O testamento pode ser utilizado para disposições patrimoniais e não 

patrimoniais. 
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Os dados centrais do documento são o nome do testador (aquele que está declarando o 

destino dos seus bens) e o testamentário (a pessoa que faz as anotações, podendo ser um 

familiar, um advogado, um escrivão do cartório). No caso dos testamentos dos séculos 

XVIII e XIX, é possível encontrar misturados registros de ordem econômica, afetiva e 

religiosa (bens a serem distribuídos, agradecimentos a certas pessoas, solicitação de 

missas a serem rezadas pela alma do testador). Em testamentos do período de vigência 

da escravidão podem ser encontradas listas de pessoas escravizadas entre os bens do 

testador. Também podem ser lidas promessas de alforria. Os testamentos têm servido, 

entre outras coisas, para os pesquisadores descobrirem a quantidade de escravos em 

diferentes propriedades, lugares e épocas. 

 

Inventário: procedimento utilizado para apuração dos bens, direitos e dívidas do 

falecido. Ele serve como instrumento para garantir a transferência da propriedade dos 

bens aos herdeiros.
3
 

Os inventários, dessa forma, trazem possibilidades de pesquisa parecidas com as dos 

testamentos. Por meio da análise de um conjunto de inventários de uma determinada 

região do país pode-se descobrir quais eram as pessoas mais ricas, em que negócios elas 

investiam seu capital (comércio, pecuária, agricultura), que propriedades possuíam 

(casas, fazendas, lojas), e até mesmo o nível de conforto que tinham em suas casas (com 

base nos objetos listados no inventário). No caso dos registros sobre a escravidão, os 

inventários também trazem os nomes das pessoas escravizadas pelo inventariado e, 

diferentemente do testamento, apresentam os valores atribuídos a cada uma delas. 

 

 

 

                                                           
2
 Informações retiradas do site do Colégio Notarial Brasileiro, Seção São Paulo. Disponível em: 

http://www.cnbsp.org.br/AtosNotariais.aspx 
3
 Idem. 

http://www.cnbsp.org.br/AtosNotariais.aspx


  

 

Escritura de Compra e Venda: ato lavrado no Cartório de Notas por meio do qual 

uma das partes vende determinado bem (móvel ou imóvel) para outra.
4
 

Constam, desses documentos, dados dos compradores, dos vendedores e do bem 

vendido. No caso da história da escravidão, nas escrituras de  compra e venda de 

pessoas escravizadas, constavam também informações sobre essas pessoas (nome, 

origem, idade, ofício - se tinham alguma especialização - e valor a ser pago). 

 

Cartas de Alforria ou de Liberdade: Documentos registrados em cartório por meio 

dos quais se definiam as condições da libertação de pessoas escravizadas.  

No século XIX, as cartas poderiam ser: 1) condicionais; 2) incondicionais ou gratuitas; 

3) cartas com pecúlio (autocompra). No primeiro caso, um(a) proprietário(a) de pessoa 

escravizada concedia-lha a liberdade em troca do cumprimento de certa condições, 

como, por exemplo, trabalhar por mais algum tempo. Nas cartas incondicionais, a 

condição de escravo era revogada sem exigências em troca. No caso das cartas com 

pecúlio, a liberdade era concedida em troca de um valor a ser pago pela pessoa 

escravizada.
5
  

 

Processo-crime: registros de ordem policial e judiciária a respeito de atos considerados 

crime, os quais possibilitam conhecer as pessoas envolvidas, a legislação em vigor, o 

trabalho da polícia, as diferentes fases do julgamento e o seu resultado (a sentença). 

O uso desses processos para a pesquisa histórica não visa, necessariamente, reconstituir 

os crimes ocorridos, mas sim captar por meio das diferentes vozes que compõem o 

documento (policiais, advogados, réus, testemunhas, juízes) “tensões, atitudes, visões de 

mundo, experiências (...) dos atores sociais” que, de alguma forma se envolveram nos 

acontecimentos que estão sendo julgados. 
6
 No caso de grupos socialmente excluídos e 

que tiveram poucas oportunidades de deixar suas experiências por escrito, como as 

pessoas que foram escravizadas, os processos crime permitem conhecer indícios do seu 

cotidiano e do seu modo de vida. Ainda no caso da história da escravidão, existem 

processos que foram abertos a pedido de escravos contra seus senhores.  

 

                                                           
4
 Idem. 

5
 PIRES, Maria de Fátima Novaes. Cartas de alforria: “para não ter o desgosto de ficar em cativeiro”. In: 

Revista Brasileira de História. Vol. 26, n. 52, dez. 2006. Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-01882006000200007&script=sci_arttext 

 
6
 Sobre o uso de processos crime na pesquisa histórica, ver: ROSEMBERG, André & SOUZA, Luís 

Antônio Patrimônio e Memória, 2007, p. 162. Disponível em: 

http://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/article/viewFile/175/534  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-01882006000200007&script=sci_arttext
http://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/article/viewFile/175/534

