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Direito de gentes e escravidão em hispano-américa. 
A tradição juridica espanhola no Atlântico em torno de alguns casos 

empíricos. 
 

 
Resumo 

O direito e os costumes espanhóis estabeleciam formas pelas quais os cativos podiam 

ganhar a liberdade. Essas formas foram amplamente usadas e alargadas pela prática 

das demandas escravas e também pelos usos que o estado espanhol fez delas no 

continente americano. Entre 1733 e 1789, os reis da Espanha legislaram outorgando 

refúgio ou asilo a escravos que escapavam de possessões hereges, inimigas ou que 

buscavam evadir castigos excessivos. Isto, que se tornou uma “política” e respondeu a 

conjunturas diferentes, bebia numa longa tradição escravista peninsular que desde os 

tempos visigodos vinha elaborando e reelaborando formas de sujeição e de 

afrouxamento das relações servis. A reconquista foi a experiência que colocou em 

contato espanhóis e muçulmanos, europeus e africanos. A expansão atlântica 

possibilitou alargar as fronteiras das relações com os “outros”. No século XVIII o 

poder real espanhol disputou com o papado o governo dos homens, conseguindo 

circunscrever o asilo eclesiástico na medida que alargava o asilo real.  

Entre os marcos jurídicos “originais” queremos destacar, ademais do “asilo”, o “papel 

de venda”, um instituto que permitiu que os escravos escapassem de senhores 

excessivamente rigorosos. Ambas as fórmulas – o direito de asilo e o “papel de venda” 

– fundavam suas raízes em tradições medievais mas ganharam nas Américas inaudita 

vivacidade. 
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