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CULTURA ESCRITA E ESCRAVIDÃO — REFLEXÕES EM TORNO DAS PRÁTICAS E USOS DA ESCRITA ENTRE ESCRAVOS NO BRASIL
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Nas últimas décadas a historiografia sobre a escravidão brasileira conheceu mudanças significativas e, em seus novos rumos, alguns enfoques interpretativos se mostraram particularmente produtivos; entre eles, os trabalhos cujo denominador comum vem sendo a consideração do escravo como agente histórico, ponto de partida necessário para superar as visões tradicionais que insistem na reificação do cativo e também em sua vitimização. Utilizando fontes documentais variadas e marcada por uma atenção aos arquivos da escravidão, essa linha interpretativa se mostrou vigorosa e sensível o suficiente para rever pressupostos que vinham se tornando inquestionáveis, quase entraves epistemológicos — entre outros, a crença na anomia das estruturas familiares e sociais existentes entre escravos e libertos; a idéia da despersonalização subjacente à extrema violência do regime, a consideração dos processos de desenraizamento a que foram sujeitos os africanos na diáspora e, consequentemente a assertiva do vazio cultural deixado pelas rupturas inerentes à escravização. Vários artigos e ensaios críticos contemplam a questão das tendências da historiografia brasileira sobre a escravidão, especialmente a partir dos anos de 1980, e oferecem listagens dos principais títulos dessa produção. Destaco, entre outros artigos, o de Stuart Schwartz, “A historiografia recente da escravidão brasileira”, in: Escravos, roceiros e rebeldes. Tradução, Bauru (SP): Edusc, 2001. Para uma bibliografia mais ampla (incluindo as produções recentes sobre o tema da escravidão na América Latina e Caribe), ver Horácio Gutiérrez & John M. Monteiro (orgs.), A escravidão na América Latina e no Caribe. São Paulo, CELA / Unesp, 1990.
Como não poderia deixar de ser, essa perspectiva foi acompanhada por um esforço empírico redobrado capaz de documentar a vida escrava em sua complexidade. Ampliando os horizontes da pesquisa histórica, lançando mão de tipos diferenciados de fontes, mas principalmente autos judiciários, inventários e testamentos, processos criminais, registros cíveis e paroquiais, foi possível reinterpretar aspectos da organização social e cultural não só dos escravos como dos grupos egressos da escravidão. Um dos textos inaugurais, sublinhando a necessidade do trabalho de pesquisa junto aos arquivos da escravidão brasileira, foi o de Robert Slenes, escrito em 1983, instigantemente intitulado “O que Rui Barbosa não queimou — novas fontes para o estudo da escravidão no século XIX”, Estudos Econômicos, IPE/USP, 13 (1), 1983.  Nessa busca, os pesquisadores tiveram que lidar com uma série de dificuldades, decorrentes da escassez de documentos sobre o tema da vida escrava, mas principalmente causadas por uma incompatibilidade intrínseca entre fontes oficiais e a história dos despossuídos ou dos dominados que se procurava resgatar. Tratava-se de reconstituir a vida social e cultural das populações de africanos e afro-descendentes a partir da leitura de documentos comprometidos com a visão de mundo das classes dominantes; lançar mão de fontes que haviam sido produzidas no esteio do controle social, da disciplina e da repressão montada contra os comportamentos de setores sociais vistos como perigosos, indisciplinados e marginais. Assim, foi necessário contornar a frieza de informações despersonalizadas ou puramente quantitativas, filtrar os testemunhos, ler nas entrelinhas e abstrair, no máximo do possível, os preconceitos, as visões preestabelecidas, as situações de constrangimentos nas quais réus escravos e forros colocavam-se diante de juizes, policiais e escrivães para serem julgados. 
Como se sabe, nos anais da escravidão brasileira, são raros ou raríssimos os depoimentos diretos deixados por esses setores sociais. No entanto, embora excepcionais, testemunhos de autoria dos próprios escravos exerceram uma ação significativa nas revisões historiográficas que estamos discutindo; refiro-me particularmente ao Tratado proposto a Manoel da Silva Ferreira pelos seus escravos durante o tempo em se conservavão levantados, datado dos finais do século XVIII e localizado pelo historiador norte-americano Stuart Schwartz junto ao acervo do Arquivo Público da Bahia. Transcrito em 1977 numa revista especializada, o texto de autoria dos escravos do Engenho Santana de Ilhéus mantém até hoje a capacidade de surpreender.  Stuart Schwartz, “Resistance e Accomodation in th 18th Brazil: The Slave´s View of Slavery”, Hispanic American Historical Review, 57 (1), 1977, p. 79-81; documento recentemente transcrito também em Escravos, roceiros e rebeldes, op. cit. p. 119-121.
Em linhas gerais, o tratado condensa as exigências que os escravos aquilombolados impunham ao seu senhor para retornarem ao trabalho. Com isso, por meio de uma série de artigos, documentaram não só detalhes das condições do trabalho escravo e da vida dos plantéis nos engenhos baianos do século XVIII, como também para além desses limites de tempo e de espaço, esclareceram a capacidade que tiveram de reinterpretar a escravidão em seus próprios termos: no controle do tempo de trabalho, no conhecimento da organização das tarefas e do número de trabalhadores necessários para cada uma delas e a divisão sexual de determinados encargos, no interesse em manter a posse das ferramentas, na necessidade de dias de repouso, na preferência por serem supervisionados por feitores de sua escolha. Também expressaram a consciência de seus direitos: a exigência ao reconhecimento de roças de subsistência e de outras atividades realizadas de maneira autônoma (pesca, plantio de arroz e corte de madeira), o direito à participação autônoma na economia de mercado (por meio da venda de seus produtos na cidade de Salvador) e, com isso, a posse e usufruto de ganhos próprios. E além de tudo isso, naquilo que Schwartz considera como o claro sinal de afirmação de sua humanidade, o artigo final do tratado determinava que estivesse também assegurado o direito dos escravos de brincarem, dançarem e folgarem: 
Poderemos brincar, folgar, e cantar em todos os tempos que quisermos, sem que nos impeça e nem seja preciso licença.
Apesar da polêmica instaurada pela publicação e interpretação desse documento e dos argumentos levantados por alguns historiadores sobre o perigo de sua interpretação ser generalizada para uma concepção abrandada da escravidão brasileira, Refiro-me às críticas feitas por Jacob Gorender, A escravidão reabilitada. São Paulo: Editora Ática, 1991, esp. cap. “Sob o signo da negação”; e do mesmo autor, o artigo no qual comenta igualmente a revolta a que se refere Schwartz e o tratado mencionado: “Questionamento sobre a teoria econômica do escravismo colonial”, Estudos Econômicos, IPE-USP, 13 (1), 1983.  ou mesmo sobre o caráter de sua excepcionalidade, Sobre a questão da excepcionalidade de determinadas fontes históricas, a sua representatividade principalmente num contexto de escassez de testemunhos, ver as colocações feitas, no âmbito da história da educação, por Dominique Julia, “A cultura escolar como objeto histórico”, Revista Brasileira da História da Educação, 1, 2001. Vale a pena registrar suas considerações à respeito de biografias tidas a princípio como atípicas: “Mas se tal percurso pode ser interessante pela sua própria estranheza, não podemos evidentemente atribuir-lhe uma representatividade que não possui. Se é verdade, no entanto, que os documentos não são abundantes para os períodos antigos, é certo que os historiadores os procuram com a tenacidade demonstrada por Armando Petrucci na Itália, reconstituindo, a partir da análise paleográfica do registro de contas de uma salsicharia do bairro do Tratevere, em Roma, as práticas de escrita utilizadas nos meios da Cidade Eterna no século XVI [...] Como repetia incansavelmente Armando Momigliano, as fontes podem ser encontradas se temos a tenacidade de ir procurá-las”,  citação p. 19. o impacto se fez sentir, alterando substancialmente as direções interpretativas da história dos escravos no Brasil. Sem querer exagerar seus efeitos, mas considerando as múltiplas facetas do viver escravo que o documento apresentava e impondo a lógica da reciprocidade das relações de dominação, provocou ao menos o reconhecimento da capacidade dos escravos terem sua própria visão da escravidão. 
Numa outra escala, e de forma um pouco mais esparsa ou diluída, os processos criminais — uma das principais fontes da nova historiografia social — guardam igualmente, aqui e ali, registros diretos de aspectos da vida e do linguajar daqueles que foram enredados pelas malhas da justiça.. No caso da sociedade escravista, indiciando réus escravos ou forros, ouvindo testemunhas de igual condição, os processos registraram fragmentos de seus depoimentos: por vezes, trechos de diálogos que os escrivães preferiram manter literalmente transcritos, possivelmente com a intenção de captar motivações dos crimes ou informações adicionais que, se não registradas dessa forma, poderiam passar desapercebidas:
Respondeo = Quem anda fugido deve andar aprecatado. Que explicasse o seu dito. = Um indivíduo que anda fugido está sujeito a onças e a Capitão-do-Mato e por isso e para não ser presa fácil deles comprara a garrucha. AESP, Justiça versus Apolinário, escravo de Francisco Nogueira (1872), citado em Maria Cristina Cortez Wissenbach, Sonhos africanos, vivências ladinas — escravos e forros em São Paulo(1850-1880).São Paulo: Hucitec; História Social / USP, 1998, p. 127. 
Por outras, e com intenção similar, o registro de ameaças que marcavam a vida social dos arredores da cidade de São Paulo, na segunda metade do século XIX:
= Se João da Várzea viesse com garõas era um escravo a menos que Nhô Gole tinha; = Deixe estar o meu compadre Vieira, que se anoitecê hoje não há de amanhacê amanhã. AESP, Justiça versus Bento de Oliveira Valente (1860); Justiça versus Innocencio, escravo de Prudente Padilha (1863); citados em Sonhos africanos, p. 122.
Em outras circunstâncias, aos autos foram anexadas pequenas peças escritas usadas, geralmente, como provas dos crimes — curtos bilhetes (alguns endereçados pelos réus presos às autoridades policiais); listas de objetos (feitos com a intenção de assegurar sua posse mesmo em tempos em que se andava fugido); rezas e preces (que portavam como proteção); cartas escritas de próprio punho por escravos, anexadas aos autos como provas incriminatórias e que, de fato, nunca foram endereçadas — ou seja, uma série de pequenos fragmentos, indícios por vezes das escrituras ordinárias, no dizer dos novos trabalhos sobre as práticas e usos da escrita em suas dimensões da vida cotidiana. Jean-Pierre Albert, “Approches anthropologiques de l´ecriture ordinaire”, in: Martine Poulain (direc). Lire en France aujourd’hui. Paris: Éditions du Cercle de la Librairie, 1993. Foi essa a origem das cartas escritas, em 1868, pelo escravo de ganho e pedreiro, Claro Antônio dos Santos, à mando da africana Theodora Dias da Cunha, igualmente escrava , ambos residentes na cidade de São Paulo.
Tendo como ponto de partida a apresentação e discussão de alguns aspectos que podem ser inferidos da interpretação dessas cartas, gostaria de realizar algumas reflexões relacionadas à existência de escravos alfabetizados ou à situação histórica que provocou tal aprendizado; sublinhar a importância em se averiguar os usos e as práticas de escrita na sociedade da escravidão, inclusive para se entender a problemática da educação e de seus campos correlatos, entre as populações negras no pós-Abolição; e finalmente destacar a riqueza de significados que pode existir por detrás desse tema: entre outros, o sentido e a simbologia quase mágica que a habilidade de escrever, ou a simples posse de “papel e de caneta de pena”, exerceu entre escravos e libertos no processo de afirmação de sua identidade social. 
Sobre este último aspecto é pertinente lembrar que, no Brasil colonial e imperial, numa sociedade com baixos índices de letramento e entre frações sociais no geral analfabetas ou semi-alfabetizadas, além da compra da alforria ser o grande objetivo da maioria dos escravos, a “carta”, como era familiarmente conhecida por eles, não só se transformava em materialidade da liberdade desejada e obtida, como também constituía o único documento capaz de distinguir os forros dos escravos, comprovação que deveria acompanhar os libertos em sua vida diária, inclusive para protegê-los de serem presos por suspeita de fugitivos. Sentido quase mágico das palavras, tal como lembrou ainda Jean-Pierre Albert, a carta de alforria aproximava-se aos amuletos que os escravos traziam consigo e no interior dos quais guardavam orações dedicadas a santos católicos ou trechos dos livros sagrados dos muçulmanos. Idem, p. 186.
Sem dúvida, considerar a existência de escravos alfabetizados e averiguar os usos e sentidos da escrita entre eles, é uma vez mais penetrar no universo das surpresas que a pesquisa histórica teima em nos oferecer. Aludindo aos processos voluntários de aprendizado da leitura entre crianças de diferentes estratos sociais, Zeila Demartini observou que muitas delas haviam sido introduzidas ao mundo da leitura por suas babás, geralmente ex-escravas, ou ainda por filhos de escravos, companheiros das crianças brancas em seus jogos infantis; assim à informação já conhecida pela historiografia da existência de escravos alfabetizados, o testemunho de seus informantes adicionava um novo elemento “que não se poderia supor em nossa literatura sobre a educação: que os negros, pobres, pudessem estar introduzindo crianças brancas e ricas no mundo da leitura”. Zeila de Brito Fabri Demartini. “Crianças como agentes do processo de alfabetização no final do século XIX e início do XX”. In Carlos Monarcha (org.). Educação da infância brasileira — 1875-1983. Campinas (SP): Autores Associados, 2001, p 138.  Ou, como diz a autora em outro trecho, da surpresa causada pelo fato de que: 
[...] a vontade de aprender a ler da criança branca estivesse ligada às relações de amizade com crianças negras e o papel de alfabetizadores que muitos negros desempenharam em várias famílias, sem que lhes tivessem sido reconhecida esta função ...”
***
A pesquisa junto aos processos criminais em que se viram envolvidos escravos e forros em São Paulo na segunda metade do século XIX oferece elementos para se refletir sobre diversos aspectos relativos à difusão da escrita entre escravos. Inicialmente relaciona essa prática às condições peculiares em que se dava a organização do trabalho escravo nas cidades, à rede de sociabilidades que se fazia aí presente, e às condições históricas existentes na segunda metade do século XIX, sobretudo no que diz respeito à divulgação de informações sobre os processos que vinham ocorrendo no campo da legislação emancipacionista e da intervenção crescente do poder publico no âmbito das relações entre escravos e senhores.
Tomando como ponto de partida as condições que propiciaram a escrita das cartas em exame, dois aspectos chamam de imediato a atenção: em primeiro lugar a presença de hábitos de escrita e de leitura difundidos principalmente entre plantéis pertencentes às ordens religiosas, bastante ativas na cidade escravista desta época, e ao clero. Coincidência ou não, ambos os escravos envolvidos na escrituração das cartas — Claro e Theodora — eram pertencentes a clérigos: o primeiro escravo do cônego Sigmaringa de Moraes e a segunda, do cônego Terra. Além destes, outros processos mencionam escravos alfabetizados entre os plantéis pertencentes ao mosteiro de São Bento e os do convento do Carmo. São empregados tanto nas obras da cidade como trabalhadores autônomos, como em funções relacionadas às fazendas que, principalmente dos beneditinos ainda possuíam nas adjacências da cidade. Observa-se que, as condições especiais de vida e de trabalho que vivenciavam, não necessariamente abrandava a situação do ser escravo e os antagonismos com seus senhores. Um dos processos consultados envolveu escravos do convento do Carmo acusados de assassinar o prior, em 1859, crime que agitou a pequena e aparentemente pacata cidade.  Em segundo, sua associação a situações singulares do trabalho escravo urbano, mas principalmente à possibilidade das atividades autônomas, característica das modalidades exercidas pelos escravos de ganho, à liberdade de ir e vir e aos encontros sociais que ocorriam nas ruas da cidade. No primeiro caso, tal como vem sendo colocado pela historiografia que examinou a questão da escravidão no contexto das ordens religiosas e do clero secular, seria de se supor que constituía uma das regalias que usufruíam os escravos pertencentes à Igreja, uma vez que existia entre os eclesiásticos uma relativa preocupação quanto às condições de vida de seus plantéis, promovendo ou simplesmente facilitando atividades de adestramento profissional, insistindo na organização familiar e na educação religiosa. Ver por exemplo o significativo trabalho de Luiz Gonzaga Piratininga Júnior, Dietário dos escravos de São Bento. São Paulo: Hucitec; Prefeitura de São Caetano do Sul, 1991. Neste trabalho, o autor, descendente dos antigos escravos de São Bento realiza uma verdadeira genealogia de várias dessas família. Na segunda circunstância, o domínio da escrita estaria ligado não só às regalias como também às necessidades de trabalhadores autônomos, particularmente entre os que possuíam ofícios especializados, uma vez que o desempenho de seus ofícios, principalmente num mercado de trabalho urbano e competitivo, demandava operações relacionadas ao agenciamento de seus serviços. Assim, os processo criminais informam sobretudo entre esse tipo de trabalhador cativo, não só a habilidade de ler e escrever, a posse de papel, lápis e canetas, como uma certa destreza em computar seus ganhos. É o caso, por exemplo de Pedro, africano de múltiplas habilidades, pertencente ao arcediago Fidélis de Moraes que, além de ser alfabetizado, de manter entre seus objetos particulares, caneta de pena e papel, demonstrava o conhecimento detalhado e minucioso de seus ganhos monetários:
Respondeu que desde que veio para essa cidade há seis anos na pára e tem estado ocupado em diferentes obras em que ganhou dinheiro, sendo na de Taborda 237 mil-réis, na de Derdeis 19 mil de 400, na do Dr. Anacleto 98 mil e 8000, na casa do falecido Bierrenback 185 mil e 550, na casa de Joaquim Elias 34 mil 540, de Sales 785 mil e 600, na de Guilherme Castanho da Silva 23 mil e 6000 que soma 786 mil e 30, tendo mais a acrescentar que na obra de Pires 17 mil e 280, na casa do Dr. Pinto 39 mil e 40 e na obra de Joaquim Tamanca 90 mil e 720 [....]  AESP, Justiça versus Pedro, escravo do Reverendo Archediago Fidélis José de Moraes, 1858.  
Mais do que isso, segundo os processos criminais, a capacidade da escrita estava também associada a uma vivência relativamente independente. A existência de escravos alfabetizados implicava na aquisição e uso de um código até então prerrogativa dos brancos, mas principalmente sua adequação aos valores e necessidades dos cativos e sua subordinação às circunstâncias do ser escravo. A escrita poderia ser usada como elemento de afirmação social, não tanto nas mediações com a sociedade mais ampla, mas nas relações intragrupos sociais, ou seja, no contexto dos grupos heterogêneos dos dominados, no interior das formas de hierarquia existentes entre eles  elemento a ser exibido (com bastante orgulho) entre homens e mulheres escravos e forros, da mesma maneira que exibiam armas e dinheiro, suas vivências relativamente autônomas: morar só, agenciar seus trabalhos, ter suas amantes. Por isso mesmo, a escrita aparece também como instrumento de registro, legitimando posses numa realidade em que, de fato, as propriedades dos escravos não eram reconhecidas legalmente. Assim, antes de fugir o escravo Claro fez questão de deixar seus pertencentes (avaliados e detalhados em seus valores) depositados junto a um parceiro, escolhido por ele como seu procurador:

Em São Paulo no dia 21 de fevereiro de 1867:
1 colete de seda preta com uma gravata
9$000
1 dito xale de lã branco 
7$000
1 dita calça de seda preta 
12$000
1 dita calça de casimira preta
22$000
1 dita calça de brim.
9$000
1 dito paletó de lã.
6$000
1 dita camisa de lã vermelha 
5$000
4 camisas de morim fino 
24$000
2 camisas de baeta.
33$000
mais um dito estojo de navalha 
3$000
mais um chapéu de cabeça 
3$000
Passo esta procuração para o Senhor Francisco Benedito de Assis, pela ordem minha. Claro Antônio dos Santos.  AESP, Justiça versus Claro e Pedro, escravos do cônego Fidélis Alves Sigmaringa de Moraes, 1868/1872.
Mas o mais importante de tudo isso que vimos apontando é o fato de que, embora qualidade individual exercida de fato por poucos, ligava-se diretamente ou indiretamente às sociabilidades existentes entre escravos, forros e negros nascidos livres. Por vezes, como ato de solidariedade; por outras, mercadoria passível de ser vendida, a escrita se difundida em direção a grupos mais amplos. Em outras palavras, nas condições da escravidão urbana, em que eram intensos as trocas e os contatos entre os setores despossuídos da sociedade, homens e mulheres de diversas procedências, ofícios e condição, o código da escrita poderia ser ampliado para além dos letrados. Foi dessa forma que se apresentou, num primeiro contato ocorrido nas ruas da cidade, a figura do parceiro Claro aos olhos de Theodora: 
Respondeu que uma vez vindo de um armazém, na Rua de São Gonçalo, em uma casa dos fundos dos Remédios, a qual estava sendo assoalhada por Claro, viu que ele escrevia e por isso dando seis vinténs, a respondente pediu-lhe que ele escrevesse uma carta...  Idem.
Ou ainda, em outro trecho de seu interrogatório, ao ser perguntada de onde conhecia o escravo, respondia:
De o ver reparando tábuas no terreiro da casa dele no remédio com um papel na mão, na ocasião em que a respondente passava pela rua para ir fazer compras.
No caso de Theodora, na oportunidade de confecção das cartas, a escrita aparece em seu sentido aparentemente mais corriqueiro e trivial: como instrumento de comunicação e possibilidade da escrava localizar seu marido e filho, dos quais havia sido separada, exigindo-lhes parceria para a realização de seus objetivos maiores —a reunião da família, a obtenção do dinheiro necessário para a compra da liberdade e a volta à África. 
Anexadas aos autos criminais como prova da possível participação da africana num crime de roubo, efetuado na casa de seu senhor, as sete cartas de autoria de Claro/Theodora tiveram diferentes destinatários, sendo a maior parte delas endereçadas ao marido da escrava, cujo destino ela tão somente intuía. A leitura de duas delas   a primeira para o marido e a segunda escrita ao senhor da escrava   esclarece o sentido geral e os objetivos de todas as demais:
Meu Marido Snr° Luis
Muito heide estimar que esta va achar voce esteije com saude que meu deseijo voçe me mande contar para hande voçé esta morando. quem me arematou foi um moçó muito rico de campinas o homem chama Marciano quina eu fis uma pormecça em comgo voçé não esta lembrado da pormeca que voçé que eu fis voçé não esta lembrado que voçé pai vedeu voçé para se lembra da pormeça que me avisou de noite eu estava dormindo. Rainha tem companheiro de fase pormeça e não compir e agora ella esta persa no lmal e poriço facillital com santos e poriço voçé veija que a rainha e maior do mundo e esta persa no mal e não pode se salvar porque São Benedicto perdeu ella no mar não pode se çalvar e poriço eu não facilito com santos eu espero hinda compir ainda que esteja com cabelos bracos [...]

Meu Senhor,
Eu tive hum avizo de noute vinha eme falava dizendo que compriçe a promeça que promiti de vortar para minha terra esta conga que fala comigo dis que ceu moredo a qui nao compraei pormeça que nem eu enxú Vnce nao cupri d'esta prorça por meu pai foi cumpado deu servidia porque deos não quer que se aparte coga de preto de agola meu sinhor Vnce e responsado de ajuntar cem eu iso querede me fora quero Vnce de lisensa para eu tira ismola nos domingo pª hirdando pª sinhor eu ja tenho 4 milreis e vnce ja ten 9 milreis na sua mão
iscrava de Vnce - Tiodora
Único destinatário que de fato leu  a carta enviada ao senhor tem, sintomaticamente, uma estrutura diversa das demais: nela predominam o sentido exato do conteúdo, as determinações e as cobranças que a escrava faz ao seu senhor; as exigências acompanhadas por uma sensibilização religiosa, num dos mais belos argumentos que tenho lido: “por que meu pai foi culpado de eu ser vendida, porque Deus não quer se separe Conga de negro de Angola”.
Supondo terem sido escritas por um mesmo escriba (o que é discutível, especialmente pelas alterações na letra entre algumas das cartas), nas demais, excluindo a endereçada ao senhor, o texto oferece repetições e características peculiares — que valeria a pena serem investigadas de maneira mais profunda. Em quase todas elas, apresenta inicialmente uma parte formal, com saudações preliminares e finais que se repetem, imaginadas possivelmente por quem escreve (Claro) ou intuídas pela própria escrava — tal como atributos de cartas, bem como os endereçamentos feitos no verso. Mas, é preciso notar que se tratam de formalidades que introduzem, numa seqüência imediata, a afirmação dos objetivos ou das intenções da escrava:
Muito heide estimar que esta va achar voce esteije com saude que meu deseijo voçe me mande contar para hande voçé esta morando [...] 
Muito estimo a sua saude como pra mim desejo noto bem para vance me faça o favor de ajuntar [...]
Eu heide estimar que esta ... gozando a sua felicidade como para mim desejo noto bem para mi fazer o favor de vir [...]
Apresentam algumas pequenas variações, quando elas se endereçam a outros destinatários, como por exemplo ao irmão do senhor de seu marido:
Eu heide estimar que esta va achar o V. S. com muita felicidade com para mim desejo noto bem que v. s. me faça o favor de mi mandar esta carta [.....] 
E naquela dirigida ao filho Inocencio:
Meu filho eu hestima muito a sua saude como para mim dezeiso noto bem para voce mi mandar escrito como vai de saude [...] 
Uma escrita que revela, ao lado disso, características de oralidade decorrentes possivelmente da fala de Theodora ou do ato (suposto) de terem sido ditadas. No geral curtas, quase pequenos bilhetes, possuem um ritmo todo particular, na quase ausência de pontuações gráficas ou de pausas, no uso de elementos de ligação (por exemplo, a expressão no mais) e, principalmente, na rapidez da seqüência de assuntos que vão sendo articulados como se fossem associações de idéias:
Meu marido Luís, São Paulo
Muito hei de estimar que vance esteja com saúde eu estou aqui na cidade eu vos escrevo para vance se lembra daquela promeça que nos fizemos eu hei de procurar por voce mando muita lembrança para vance ajuntar hum dinheiro la se puder vir falar comigo venha senão puder me manda a resposta e dinheiro va juntando la mesmo se caso eu me arranjar por aqui mando propio la. Dessa vossa mulher Teodora escrava do conego terra que fui vendida na vacaria 
Em outra, ela reitera as exigências contundentes feitas ao marido, cujo destino ela nem ao menos sabe com certeza:
[...] para mi fazer o favor de vir falar comigo sem falta me falta 198 mireis para a minha liberdade no mais mi mande a resposta desta  para o senhor domiciano na cidade de sorocaba sem falta no mais eu estou pagando como uma escrava deste padre malvado no mais a Deus a Deus ate um dia que Deus me ajude com sua graça divina misericórdia no mais sou a sua mulher teodora da cunha dias 
Nessa feição de uma escrita que se aproxima de maneira muito acentuada à oralidade, é de considerar a figura de uma negra, relativamente velha (considerando os valores da época e os desgastes físicos inerentes à condição cativa), contadora de histórias, suposição que transparece especialmente quando narra seus sonhos (ao senhor) ou quando evoca (junto ao marido) as obrigações religiosas de cumprir a promessa que haviam feito de voltar à sua terra: 
Rainha tem companheiro de fase pormeça e não compir e agora ella esta persa no lmal e poriço facillital com santos e poriço voçé veija que a rainha e maior do mundo e esta persa no mal e não pode se salvar porque São Benedicto perdeu ella no mar.
Nesses termos é necessário ter-se mente também questões de natureza étnica, ou ao menos levar em conta a procedência africana da escrava, suas raízes culturais vindas de um passado africano que, ao que parece, não se encontrava muito distante das suas lembranças. Embora seja aspecto dos mais difíceis de serem reconstituídos nas experiências escravas, a relação entre identidade étnica, a vivência da escravidão e os elementos que são retidos e revividos pelos africanos no Brasil devem estar sempre pontuados, mesmo que resultem em meras conjecturas. Exatamente porque aparecem, direta ou indiretamente, como referenciais de auto-identificação. Entre os estudos que investigam a questão da etnicidade africana no Brasil, da presença de nações diaspóricas e do poder de aglutinação que identidades como a dos nagôs, malês, iorubás e bantos tiveram entre os escravos do Brasil, no século XIX, ver entre outros: J. Lorand Matory, “Jeje: repensando nações e transnacionalismo”, Mana, 5 (1), 1998; Robert Slenes, “Malungo, ngoma vem! África encoberta e descoberta no Brasil”, Cadernos do Museu da Escravatura, 1, Luanda, 1995.Mariza de Carvalho Soares, Identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.  Ao o ser interrogada pelas autoridades policiais e judiciárias, em sua qualificação Theodora faz questão de afirmar e reafirmar sua africanidade: 
Respondeo chamar-se Theodora, ignora sua idade que representa ser 50 a 60 anos, casada com Luís que se acha vendido em Campinas, filha de Balanger carpinteiro, ignora o nome da mãe, ambos da Costa, Conga, natural da Costa, escrava do ofendido, cozinheira, não sabe ler nem escrever...
Ainda no que diz respeito às fronteiras entre oralidade e escrita, a tendência dos novos estudos sobre essa questão, bem como da produção sobre leitores e leituras, é a de sejam diluídas cada vez mais as distâncias entre cultura oral e escrita, entre a literatura erudita e o universo de tradições orais, distâncias essas no geral maximizadas pelos estudos da etnologia e antropologia mais tradicional.. Ver além do estudo de Jean-Pierre Albert, anteriormente citado, a intensa produção sobre a literatura de cordel em Portugal e no Brasil. Entre outros estudos: Márcia Abreu, História de cordéis e folhetos. Campinas (SP): Mercado de Letras, 1999. Ana Maria de Oliveira Galvão, Cordel — leitores e ouvintes. Belo Horizonte: Autêntica, 2001; Márcia Abreu (org.), Leitura, História e História da leitura. Campinas (SP): Mercado de Letras, 2000. Nessa direção, expressões de uma cultura escrita, presente entre as populações de escravos e livres, habitantes da cidade, devem ser também entendidas em suas aproximações com a maneira pela qual as noticias se espalhavam entre eles, dos hábitos de leitura em voz alta, o ouvir falar, as novidades que iam e vinham das cidades em direção às fazendas do interior e vice-versa. Fazendo ampliar a percepção de seus direitos e as possibilidades trazidas pelos novos tempos, tais aspectos devem ser entendidos não só inseridos numa conjuntura particularmente agitada, marcada pelo avanço das leis emancipacionistas (sobre as quais os escravos tomavam rapidamente conhecimento), pelo aumento das agitações da escravaria (em revoltas que tendiam a se espalhar) e do comprometimento de largas parcelas dos setores despossuídos no movimento abolicionista, como também por novas formas e uma nova velocidade da comunicação, trazidas pelo advento das estradas de ferro. Sobre a conjuntura particular dos últimos anos da escravidão, em São Paulo, e a maneira pela qual as notícias se propagavam entre escravos, ver sobretudo Maria Helena Pereira Toledo Machado, O plano e o pânico — os movimentos sociais na década da Abolição, São Paulo; Rio de Janeiro: Edusp; Editora UFRJ, 1994. Se na época do Brasil colônia e no Império (até pelos menos a metade do século XIX), a relação entre cultura oral e cultura escrita era mediatizada pelos bandos e pregões que eram lidos nas praças públicas, a partir da segunda metade do século XIX as notícias e informações se espalhavam sob novos ritmos através das linhas de trem. São aspectos esses que devem estar referidos também aos esforços de historicizar hábitos de leitura e de escrita entre escravos e escravas, crioulos e africanos, que viveram nesta época.
Com isso, rompe-se cada vez mais a idéia de escravos apartados do contexto político, dos movimentos que redundaram a derrocada final da escravidão, insistindo-se cada vez mais no seu papel ativo. Essa reintegração dos escravos enquanto personalidade histórica, o reconhecimento dos níveis de consciência e de atuação que atingiram, a idéia de que também eram eles senhores de si, implica finalmente numa revisão profunda dos chamados efeitos negativos ou maléficos da escravidão — conceitos que se converteram em barreiras de interpretação sobretudo quando observados à luz dos comportamentos dos ex-escravos na vivência da liberdade. Pensando tais revisões na ótica da história social dos inícios do século XX, o que deve ser ressaltado é que a Abolição, mesmo significando um corte profundo com a situação pregressa não significou um rompimento com experiências sociais anteriores, vividas nos limites das possibilidades do ser escravo. A noção de ruptura que por tanto tempo impregnou os estudos sobre a modernidade e sobre a implantação de uma sociedade formada exclusivamente por homens livres, cidadãos em potencial, trazia implícito o anseio em escamotear escravos e forros como grupos socialmente ativos, transformando-os em seres destituídos de experiências historicamente constituídas. As evidências documentais, no sentido oposto, sugerem que a busca em reorganizar famílias e parentelas, a procura por territórios sociais onde existiam coletividades de forros — e principalmente o pertencimento a associações culturais, educacionais e religiosas — demarcaram, na reestruturação da vida em liberdade, linhas de continuidade entre vivências concebidas no geral como opostas. É claro que a idéia da liberdade e os meios de concretizá-la passavam necessariamente por aquilo a que haviam sido impedidos como escravos; mas era referenciada também por aprendizados sociais anteriormente adquiridos.

