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Para aquelas de nós que vivem na beirada 

encarando os gumes constantes da decisão 

crucial e solitária 

para aquelas de nós que não podem se dar ao luxo 

dos sonhos passageiros da escolha 

que amam na soleira vindo e indo 

nas horas entre as alvoradas 

olhando no íntimo e pra fora 

simultaneamente antes e depois 

buscando um agora que possa procriar 

futuros 

como pão na boca de nossas crianças 

pra que os sonhos delas não reflitam 

a morte dos nossos; 

 

Para aquelas de nós 

que foram marcadas pelo medo 

como uma linha tênue no meio de nossas testas 

aprendendo a ter medo com o leite de nossas mães 

pois por essa arma 

essa ilusão de alguma segurança vindoura 

os marchantes esperavam nos calar 

Pra todas nós 

este instante e esta glória 

Não esperavam que sobrevivêssemos 

 

E quando o sol nasce nós temos medo 

ele pode não durar 

quando o sol se põe nós temos medo 

ele pode não nascer pela manhã 

quando estamos de barriga cheia nós temos medo 

de indigestão 

quando nossos estômagos estão vazios nós temos medo 

nós podemos nunca mais comer novamente 

quando somos amadas nós temos medo 

o amor vai acabar 

quando estamos sozinhas nós temos medo 

o amor nunca vai voltar 

e quando falamos nós temos medo 

nossas palavras não serão ouvidas 

nem bem-vindas 

mas quando estamos em silêncio 

nós ainda temos medo 

 

Então é melhor falar 

tendo em mente que 

não esperavam que sobrevivêssemos 

 

(“Uma ladainha pela sobrevivência” - Audre Lorde)  
 



 
 

 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é analisar processos criminais envolvendo ex-escravas, em 

Oliveira, Minas Gerais, no período de 1890 a 1905. A partir das informações contidas 

nos processos e de uma bibliografia específica, pretende-se entender melhor quem eram 

essas mulheres e como seus casos foram interpelados pela Justiça. Além disto, será 

analisada a questão das designações sociorraciais e como estas funcionavam no 

imediato pós-abolição no município e nos seios sociais dessas mulheres. Por meio de 

fontes impressas, ainda serão investigados os discursos sobre a virada para o pós-

emancipação em Oliveira, no intuito de compreender melhor como este contexto se 

configurou na região. A pesquisa centra-se, principalmente, nas trajetórias 

empreendidas pelas ex-cativas no pós-abolição, tentando colaborar, mesmo que 

minimamente, para os atuais debates sobre história, racialização, gênero e direitos 

humanos da atualidade. O trabalho tenta seguir os caminhos da atual historiografia 

brasileira, encaixando-se nos estudos mais recentes sobre o pós-abolição. 

Palavras-chave Pós-abolição; ex-escravas; gênero; raça; Oliveira.  

 

Abstract 

 

The objective of this work is to analyze criminal cases involving ex-female slaves, in 

Oliveira, Minas Gerais, from 1890 to 1905. Based on the information contained in the 

proceedings and a specific bibliography, it is intended to understand who these women 

were and how their cases were challenged by Justice. In addition, the question of socio-

racial appointments will be analyzed, and how they worked immediately after the 

abolition in the municipality and in the social breasts of these women. Through printed 

sources, the discourses on the post-emancipation turnaround in Oliveira will still be 

investigated, in order to understand how this context was configured in the region. The 

research focuses mainly on the trajectories undertaken by ex-captives in post-abolition, 

trying to collaborate, even minimally, on current debates on history, racialization, 

gender and human rights. This work aims to follow the paths of the current Brazilian 

historiography, fitting in the most recent studies on the post-abolition.  

Keywords: Post-abolition; ex-female slaves; genre; race; Oliveira. 
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INTRODUÇÃO 
  

Pretende-se, neste trabalho, analisar processos criminais envolvendo ex-escravas 

em Oliveira, Minas Gerais, do período de 1890 a 1905. A análise de fontes criminais 

envolvendo estas personagens como rés ou vítimas possibilita a descoberta de seus 

trâmites e o melhor entendimento de sua situação e imersão em seu universo social. 

Além disso, há inquietação em tentar compreender como a Justiça interpelava esses 

casos específicos. E, curiosamente, porque, mesmo em um contexto pós-abolicionista 

essas mulheres, nos processos, são lembradas com demarcadores que fazem alusão à sua 

condição anterior. Denominações estas que podem revelar como estas concepções e 

referenciais simbólicos ainda estavam imersos no meio social, bem como ajudar na 

compreensão de como funcionava o jogo de reestruturação dos lugares de poder.  

Minas Gerais se consolidou como a província de maior contingente escravo do 

Brasil, ao longo do século XIX.
1
 Localizada na região oeste de Minas, a cidade de 

Oliveira abarcou uma população numericamente significativa de cativos, com cerca de 

7.889 destes indivíduos presentes neste município e registrados no Censo para o ano de 

1872.
2
 Como será visto ao longo do trabalho, as atividades ali desenvolvidas, como 

agricultura, criação de animais e comércio favoreceram o emprego da mão-de-obra 

cativa. A delimitação do município como objeto local desta pesquisa justifica-se, 

principalmente, por esta última informação, da presença significativa desses atores 

sociais. 

Em âmbito nacional, o final do século XIX foi marcado por tentativas 

institucionais de reconfiguração dos moldes da Justiça e controle sobre a população. 

Delineadas por aparatos como a instauração do Código Penal de 1890 e a própria 

Constituição de 1891, essas transformações representaram mudanças que extrapolaram 

os limites do público, incluindo medidas que iam ao âmbito privado das relações.  

Mais especificamente em Minas Gerais, a Justiça, aproveitando as mudanças e a 

modernização nos padrões culturais da província desde o século VIII, tentava, por um 

                                                                 
1
SILVA, Denilson de Cássio. O drama social da Abolição: Escravidão, liberdade, trabalho e cidadania 

em São João del-Rei, Minas Gerais (1871-1897). 2011, 271 p. Dissertação (Mestrado em História) – 

Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Niterói, p. 22. 
2
A Contagem inclui a população dos distritos do município, na época. Recenseamento Geral do Império 

de 1872. Minas Geraes. Brazil, Diretoria Geral de Estatística. Biblioteca do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Disponível em: < https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-

catalogo?id=225477&view=detalhes> Acesso em: 10/01/2019. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?id=225477&view=detalhes
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?id=225477&view=detalhes
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viés civilizador, implantar uma demanda de ordem social na província.
3
 O cenário 

propiciou, com sucesso, este enraizamento institucional. Porém, nos anos iniciais da 

República, uma espécie de “crise” no judiciário é notada, explicada pela alta presença 

de relações clientelísticas no jogo de interesses e aumento no índice de crimes.
4
 A 

hipótese que defenderei ao longo do trabalho, a partir da bibliografia e dos dados 

obtidos, é que mesmo que nos anos iniciais do regime republicano a sociedade mineira 

não tenha vivido rupturas intensas com a implementação do novo Código Penal, é 

possível notar, em algumas fontes, aspectos primários de sua efetivação, ainda mais 

num local onde medidas de caráter moralizador já eram utilizadas.  

Segundo Rachel Soihet, no Brasil do final do século XIX houve uma 

mobilização a partir das novas medidas legais para que os valores lidos pelas elites 

como “civilizatórios” fossem implantados sobre as camadas populares, fugindo, muitas 

vezes, do entendimento da realidade cultural desses sujeitos.
5
 Martha de Abreu Esteves 

mostra que, de caráter coercitivo, o Código Penal passava desta forma a também 

interferir no próprio modo de vida de sujeitos como mulheres negras e pobres, com 

imposição de novos valores em torno de questões como ‘’moral’’ e ‘’honra’’.
6
 Essas 

imposições não levavam em conta as especificidades femininas, que perpassavam não 

apenas a diferenciação em relação aos homens, mas também entre elas mesmas. Além 

desse fator, há o quadro político da Primeira República: um momento de rearranjos, 

quando novas concepções de cidadania e direitos construíam-se em torno de uma velha 

tradição segregadora e que pouco avançou em relação a alguns critérios definidos ainda 

no Império.
7
 

 O cenário das fontes deste trabalho ainda foi marcado pela construção das 

teorias brasileiras de cunho racial. Aparecendo como uma das facetas do jogo político 

que se formava, essas teorias foram reconstruídas com originalidade num contexto 
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populacional altamente mestiço. A noção do modelo racial readaptado, como argumenta 

Lília Schwarcz, serviu para estabelecer critérios de cidadania no novo projeto político 

proposto para a nação.
8
 

Num modelo multirracial e completamente diferente da realidade norte-

americana e da europeia, onde teorias científicas racistas se montavam (e onde a 

birracialidade era um modelo notável e presente), a elite brasileira se esforçou 

demasiadamente para criar seus próprios critérios de diferenciação sociorracial. Isso não 

foi tarefa fácil, já que a alta e complexa mestiçagem da população incluía até sujeitos 

dos próprios setores médios e interessados em novos moldes de construção da nação. 

Desta forma, simplesmente rejeitar o elemento mestiço era praticamente impossível: 

 

A alusão era, certamente, insuportável. Uma coisa é pretender que os brancos 

(arianos) sejam superiores e os pretos inferiores, outra, muito diferente, 

acrescentar que, qualquer mistura das duas, é intrinsicamente perniciosa. 

Podiam europeus e norte-americanos ‘‘puros” contemplar a miscigenação 

como problema de relevância remota para as suas sociedades – embora para 

fazer tal atitude mais plausível os americanos tivessem de manter, por 

segregação legal, uma estrutura social de duas castas. Os brasileiros não 

tinham tal escolha. Sua sociedade já era multirracial, e a casta intermediária 

era precisamente a categoria social para qual a flexibilidade das atitudes 

raciais importava, sobremodo. Aceitar sua caracterização como degenerada 

ou improlífica seria ameaçar um dado aceito e estabelecido pela sociedade 

brasileira. Seria também, deitar sombra sobre não poucos membros da 

própria elite.
9
  

 

Nesta lógica, como realça Thomas Skidmore, a solução encontrada por camadas 

das elites brasileiras no momento era a de aceitar e tentar incumbir a ideia da lógica de 

‘‘branqueamento’’. De caráter sócio científico, tal tese utilizaria o argumento de uma 

suposta existência de superioridade branca, porém sem recusar a presença da 

mestiçagem. Assim, seguindo essa ideia, com o tempo, acreditava-se que a população 

negra diminuiria devido a problemas como baixa natalidade, mortes e desorganização 

social, além da espera de que a miscigenação traria uma população cada vez mais clara, 

com a ajuda da imigração.
10

  

 A questão racial tratada pelas elites esteve bem ligada às discussões do âmbito 

jurídico: características e estereótipos construídos em torno dos indivíduos tornaram-se 

crucias para a interpretação de índices de criminalidade, mais precisamente para os 
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adeptos da área de Antropologia Criminal, que tentavam unir em suas análises o 

científico ao judicial. Estes atores sociais acabaram envolvendo-se em ferrenhas brigas 

com os criadores do Código Penal Republicano, acusando-os de tratarem, em sua 

legislação, de forma muito semelhante os “desiguais” da sociedade.
11

 O médico baiano 

Nina Rodrigues, por exemplo, um dos adeptos destes estudos, foi também um dos 

responsáveis pela disseminação de tal pensamento no país, como será melhor abordado 

adiante.
12

 

Todo esse movimento de debates nos eixos políticos, jurídicos e sociais ocorria 

lado a lado com a promulgação da abolição no país. O fim da escravidão veio, 

sobretudo, não apenas cerceado por questões de continuidades que reiteravam as 

hierarquias. Mas por novos critérios de racialização que estavam presentes no novo 

projeto de construção de nação e demarcavam e recriavam as segregações sociais. 

Por outro âmbito, este é o momento em que os egressos do cativeiro estavam 

redesenhando seus caminhos, agora em liberdade. As lutas por maiores possibilidades 

de inserção social perpassavam a conquista por postos de trabalho, fortalecimento de 

laços familiares, melhores condições de sobrevivência e o afastamento dos estigmas do 

passado em cativeiro.
13

 Esses esforços empreendidos pela camada de ex-escravos 

diziam respeito também ao requerimento de direitos pela via da Justiça. Os casos 

envolvendo mulheres ex-cativas que aqui serão apresentados, são exemplos de como 

isso se configurou nesse período.  

Para a realização do trabalho, foram usados - como fontes primárias - processos 

criminais que se encontram no acervo do Laboratório de Pesquisa e Conservação 

Documental da Universidade Federal de São João del-Rei (LABDOC/UFSJ). Fontes 

estas em que pude notar, de alguma maneira, a presença das ex-escravas. As 

informações sobre essas mulheres, que na maioria das vezes aparecem de forma 

implícita, foram imprescindíveis para a confecção desta dissertação.  

O modelo de análise que considerei mais viável para esta investigação é o 

caminho da “micro-história”. O autor Jacques Revel constatou que esse enfoque tem 

sido cada vez mais central nos debates epistemológicos entre os historiadores 
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contemporâneos.
14

 Para o historiador, a ideia da micro-história é articular o maior 

número de propriedades existentes entre o micro e o macro.
15

 Ou seja, entre o objeto e 

os contextos. Não se abandona nem um nem outro, mas propõe-se analisá-los conjunta e 

cuidadosamente, sem que um se sobressaia ao outro. É a articulação entre os casos 

individuais e as tramas sociais mais amplas:  

  
Pois a escolha do individual não é vista aqui como contraditória à do social: 

ela deve tornar possível uma abordagem diferente deste, ao acompanhar o fio 

de um destino particular – de um homem, de um grupo de homens – e, com 

ele, a multiplicidade dos espaços e dos tempos, a meadas das relações nas 

quais ele se inscreve
16

.  

 

Segundo Carlo Ginzburg, mesmo com modelos parecidos que já vinham sendo 

usados, a micro-história ganhou escopo e nome definido a partir da década de 1970, 

quando ele e outros historiadores italianos como Giovanni Levi se propuseram a criar e 

registrar esse método.
17

 Mesmo com os notáveis avanços empreendidos em termos de 

metodologia social pelas primeiras gerações dos Annales (mudanças como, por 

exemplo, um enfoque a novos objetos e fontes, fuga de uma história a serviço da 

oficialidade, introdução de novos temas ligados aos grupos populares e métodos de 

questionamentos a documentos), muitas investigações ainda se centravam apenas na 

leitura macro ou serial.
18

 Numa crítica ao modelo braudeliano, Ginzburg argumenta que 

uma leitura baseada apenas no macrossocial deixaria escapar de vista importantes 

singularidades dentro de quadros maiores.
19

 Concordo com o autor que uma observação 
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mais minuciosa, a níveis menores de escala, pode revelar aspectos bem surpreendentes 

na pesquisa do historiador.  

A “cereja do bolo”, presente tanto em Ginzburg quanto em Levi, é não deixar 

escapar de vista o contexto macro. Porque de nada adiantaria a redução da escala sem 

uma análise que a ligue e a considere dentro de um quadro maior de potencialidades e 

acontecimentos. Neste trabalho, especificamente, estou lidando com um número 

pequeno de fontes processuais. Portanto, é necessário ter o cuidado para não haver 

generalizações, e ter a sensibilidade de analisar as trajetórias destas mulheres levando-se 

em consideração que estão inseridas numa conjuntura maior em torno. Ao mesmo 

tempo, sem simplificar e reduzir essas trajetórias apenas aos ditames e limites do 

período.  

Os processos criminais trazem nas suas entrelinhas informações acerca do 

cotidiano dessas mulheres, nos auxiliando na compreensão de como projetavam suas 

vidas. Muito mais que aparatos de medidas judiciais, podem relevar outros tipos de 

caráter de significância e relações sociais. Para Soihet, durante muito tempo houve 

dificuldades em se obter fontes para a reconstituição da história de mulheres pobres, 

analfabetas em grande número.
20

 Nesse sentido, os processos criminais apareceram 

como uma das alternativas à falta de registros organizados.   

O uso de processos como fonte teve grande florescimento a partir da década de 

1980, como aborda Keila Grinberg.
21

 Os estudos e análises sobre crime e criminalidade 

revelam as concepções e limites morais das sociedades e temporalidades retratadas, 

além das relações no que se refere aos tratos do Estado mediante sociedade e os 

diversos tipos de relação entre os indivíduos envolvidos. Nesse sentido, para Bóris 

Fausto: 

  
As duas expressões têm sentido específico: ''criminalidade'' se refere ao 

fenômeno social na sua dimensão mais ampla, permitindo o estabelecimento 

de padrões através da constatação de regularidades e cortes, ''crime'' diz 

respeito ao fenômeno na sua singularidade, cuja riqueza em certos casos não 

se encerra em si mesma, como caso individual, mas abre caminho para 

muitas percepções.
22
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Além disso, é importante ter a noção do que é considerado crime em cada 

contexto, em cada sociedade e temporalidade retratada.
23

 Como mencionado 

anteriormente, estamos tratando de um momento em que a Justiça está passando por 

redefinições moralizantes a âmbito nacional, aliada a medidas civilizatórias presentes no 

contexto mineiro. Ao longo da investigação dos crimes em que as ex-cativas estiveram 

inclusas, ainda é possível notar que os seus significados estavam muito além de 

necessidades apenas materiais.  

A Justiça pode ser um foco interessante para se descobrir os trâmites e 

significados de liberdade dos atores sociais que vivenciaram a experiência do cativeiro. 

Autores como Keila Grinberg, Sidney Chalhoub, Maria Helena Pereira Toledo 

Machado, Walter da Silva Fraga Filho e Ricardo Tadeu Caires Silva foram alguns dos 

historiadores que até o momento já conseguiram fazer uma ponte entre escravidão, 

liberdade e Justiça.
24

 Mas ainda é preciso mergulhar com mais veemência mais 

especificamente no contexto dos tribunais do pós-emancipação. Reafirmo que por meio 

das ações criminais experimentadas pelos ex-cativos é possível adentrar em parte de 

seus trajetos. 

A autora Maria Helena Pereira Toledo Machado sublinha que na historiografia 

brasileira ainda há poucos trabalhos que façam uma conexão entre escravidão, liberdade 

e questões de gênero.
25

 Para a autora, há de se destacar que diferentemente do homem 

escravo, a mulher cativa teve seu corpo duplamente explorado: um corpo que servia 

para produção de riquezas, ao mesmo tempo em que, na maternidade, permitia a 

reprodução da mão-de-obra escrava.
26

 Aqui, prefiro não seguir a hipótese de que a 

maternidade servia apenas como mera reprodução econômica ou desejo senhorial – isso 

seria minimizar a experiência familiar, autônoma e mesmo afetuosa desses indivíduos. 

Porém, a questão trazida por Machado deve ser colocada, a meu ver, em ênfase, pois 

concordo com a autora quando diz que “ao falarmos da maternidade da mulher escrava, 
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temos que pensar em termos relações íntimas que foram, de alguma maneira, 

atravessadas pela violência da escravidão”.
27

 

Neste sentido, é mais que preponderante trabalhar com os conceitos de gênero e 

raça, bem como com trabalhos que façam essa interlocução entre as duas categorias. 

Seja para a compreensão das vivências dos diversos indivíduos e suas particularidades, 

seja para entender as relações sociais construídas em torno destas posições.  

A definição da denominação de gênero vem sendo modificada e ampliada por 

autores que trabalham a temática nos estudos não só sobre mulheres, mas diversas 

sexualidades, repensando e trazendo novas formas de significância que fogem de 

análises limitantes, distanciando-se da dicotomia única “masculino versus feminino”. A 

historiadora Joan Scott levanta a importância de compreendermos gênero como uma 

intitulação que vá além de um conceito, mas como uma categoria histórica analítica.
28

 E 

que levantem e analisem como determinadas características foram construídas 

socialmente e reiteradas sobre homens e mulheres e, dessa forma, como as relações 

sociais funcionam ou mudam esses estereótipos, legitimam relações e constroem e 

reforçam lugares de papéis sociais e de poder de acordo com cada contexto histórico.  

Mesmo que o conceito de gênero estivesse longe de ser constatado e discutido 

cientificamente enquanto categoria nos anos em que as ex-cativas estiveram arroladas à 

Justiça, penso que a noção trazida por Scott é essencial no entendimento dessas relações 

sociais. Até porque, o que interessa aqui, principalmente, é entender historicamente 

como essas posições sociais entre os indivíduos se alteram ou são reforçadas de acordo 

com os contextos, e como os personagens podem ultrapassar esses estereótipos. Ou seja, 

mais que utilizar este conceito, é preciso historicizá-lo enquanto uma categoria de 

análise mutável. De forma flexível, ele nos auxilia a compreender as conexões sociais. 

Utilizar gênero como categoria analítica e histórica é também desnaturalizar e 

compreender sistemas políticos e sociais que usaram um tipo de oposição binária pré-

estabelecida entre homens e mulheres, para justificar seu funcionamento. E que 

consequentemente, firmaram papéis sociais dentro de sua lógica.
29

 

Teresa de Lauretis acentua que a conceptualização de gênero ligada apenas a 

diferenciação sexual feminino versus masculino, acaba reiterando determinadas formas 
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de dominação e sendo, dessa forma, limitada.
30

 A autora argumenta que gênero não está 

ligado apenas a propriedades pré-existente nos corpos, mas sim construído a partir de 

uma série de experiências e introjeção de representações ao longo da vida dos 

indivíduos. Assim, Lauretis compreende que o sistema ‘‘sexo-gênero’’ como era 

convencionalmente utilizado, como algo naturalizado, serviria para reforçar ainda mais 

significados atribuídos aos sujeitos dentro das sociedades e fixar seus lugares.
31

  

Dentro desta necessidade de se entender gênero como algo que vá além desses 

binarismos e de uma visão mais crítica, vem também a perspectiva de compreensão do 

indivíduo enquanto um sujeito múltiplo e diverso. Torna-se aqui preponderante entender 

mulheres como sujeitos com uma série de características e experiências simbólicas e 

materiais que as dão especificidades entre si. Apenas a noção de sexo, portanto, não 

daria conta de abarcar essas diferenças e mesmo segregações de caráter social existentes 

entre as próprias mulheres. A noção de “interseccionalidade” me parece fundamental 

neste ponto. 

A professora de Direito norte-americana Kimberlé Crenshaw foi a primeira 

pessoa a dar nome, em 1989, à questão da interseccionalidade. Para Crenshaw, há uma 

série de situações que mostram que a intersecção entre identidades diferentes resultaria 

em processos de discriminação bem específicos.
32

 O que a autora argumenta é que, ao 

se interagirem, categorias como gênero, raça, etnia, posição social ou religião gerariam 

formas diferenciadas de segregação social. As mulheres negras, por exemplo, 

vivenciariam uma espécie de “discriminação mista”, na qual a discriminação de gênero 

perpassaria também à racial, e vice-versa.
33

 

A socióloga Patricia Hill Collins vai de encontro ao pensamento de Creenshaw. 

Ao defender a utilização de uma análise interseccional, Collins vê a categoria como uma 

arma potencial para que pautas de mulheres de diversas singularidades sejam melhores 

incorporadas aos movimentos sociais.
34

 A autora faz um chamado para que entendamos 

como as relações entre gênero, raça e posição social marcam as biografias individuais.
35

 

Desta forma, os significados simbólicos ligados à própria existência dos sujeitos estão 

                                                                 
30

LAURETIS, Teresa de. A tecnologia de gênero. Indiana University Press, p. 208. 
31

Ibidem, p.212.  
32

CRENSHAW, Kimberlé. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 

Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics”. University of Chicago 

Legal Forum, 1989, p. 538–554. 
33

Ibidem. 
34

COLLINS, Patricia Hill. “Toward a new vision: Race, class, and gender as categories of analysis and 

connection”. In: LANDRY, Bart. Race, Gender and Class. Routledge, 2016.  
35

Ibidem, p. 40. 



 

26 
 

também ligados aos grupos nos quais se enquadram.
36

 Angela Davis é outra autora 

adepta do conceito de interseccionalidade. Em sua obra, a filósofa aborda a relevância 

de haver análises que contemplem as estruturas racistas, sexistas e classistas na 

sociedade.
37

 Percorrendo a estrutura norte-americana do pós-abolição, Davis aponta, por 

exemplo, os problemas encontrados por negras dentro do movimento sufragista de 

mulheres, que nem sempre levou em consideração as especificidades das não-brancas.  

No Brasil, estudiosas e ativistas incorporaram o conceito às suas leituras. Sueli 

Carneiro, por exemplo, propõe que os movimentos sociais do país atuem a partir de uma 

perspectiva mais interseccional, “enegrecendo” o feminismo, de um lado, e trazendo as 

pautas de mulheres para dentro do movimento negro, de outro. Para a filósofa e ativista:  

 

O atual movimento de mulheres negras, ao trazer para a cena política as 

contradições resultantes da articulação das variáveis de raça, classe e gênero, 

promove a síntese das bandeiras de luta historicamente levantadas pelos 

movimentos negro e de mulheres do país, enegrecendo de um lado, as 

reivindicações das mulheres, tornando-as assim mais representativas do 

conjunto das mulheres brasileiras, e, por outro lado, promovendo a 

feminização das propostas e reivindicações do movimento negro.
38

 

 

Uma visão mais interseccional pode mesmo ajudar a modificar o movimento 

historiográfico, ao lidar com as trajetórias de mulheres negras de uma forma mais 

específica, mas ao mesmo tempo sem se esquecer do mundo social que as ronda. Como 

reforçam Junia Furtado e Douglas Libby, mulheres negras viveram situações bem 

específicas e distintas de outros indivíduos como homens negros e mulheres brancas, 

tanto no decorrer da escravidão quanto no desmantelamento do sistema escravocrata.
 39

 

Assim, a questão da intersecção entre gênero e raça não supõe somente entender como 

funcionam as hierarquias, mas perceber também, sensivelmente, como os indivíduos 

podem ultrapassá-las. É dentro dessa premissa que proponho realizar este trabalho.  

Para a historiadora Giovana Xavier, uma reescrita da história de mulheres negras 

que privilegie suas próprias atuações representa um grande auxílio na desmitificação e 

na quebra dos estereótipos literários criados em torno dessas personagens, baseados em 
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imagens muitas vezes exóticas e sexualizadas.
40

 Mesmo com os desafios deste trabalho, 

que perpassam a dificuldade de localizar essas mulheres nessas fontes e a presença de 

um discurso institucional - e de cima para baixo – oferecido pela Justiça, pretendo 

ajudar, mesmo que aos poucos, neste movimento de uma reescrita crítica e valorativa 

desses indivíduos dentro da historiografia.  

É importante ainda deixar claro que o conceito de “raça” será utilizado na 

pesquisa como categoria crítica, entendida como algo socialmente construído e 

modificado, e longe de estar ligado a qualquer naturalidade do uso do termo. Como 

coloca Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, mesmo sendo construída a partir de uma 

ideia biologicamente perigosa, a noção de raça, socialmente introjetada, serviu e ainda 

serve para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios entre os diversos 

indivíduos.
41

 Portanto, por tratar-se de um conceito mutável e culturalmente construído, 

optarei, ao longo da dissertação, por designar este processo enquanto “racialização”. 

Em relação à divisão do trabalho, esta se fará da seguinte forma: a primeira parte 

inicia-se com as discussões sobre o fim da escravidão no Brasil e a virada da abolição. 

São abordadas as causas da queda do sistema escravista, a atuação do movimento 

abolicionista intelectual, mas também das mobilizações advindas das camadas escravas 

e forras. Esse capítulo consiste ainda numa apresentação de importantes estudos que 

abordam a questão da escravidão e pós-emancipação no Brasil, bem como suas recentes 

modificações.  

Após esse primeiro momento, é realizada uma identificação da cidade de 

Oliveira, Minas Gerais, e do Jornal Gazeta de Minas, antigo Gazeta de Oliveira. O 

periódico, que contém número de artigos significativos sobre a temática da abolição, é 

usado como fonte complementar e inicial da dissertação.
42

 Sua utilização consiste na 

ideia de tentar reconhecer um pouco dos aspectos do pós-emancipação no município, 

reconhecendo que o periódico possui determinados teores nas abordagens e o cuidado 

ao se trabalhar com este tipo de fonte. O objetivo aqui é tentar compreender parte do 

universo do pós-emancipação na região a partir da imprensa, levando em consideração 

sua variedade de discursos.  
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Maria Helena Rolim Capelato ressalta que a imprensa não tomou forma 

rapidamente no Brasil.
43

 Na época da colônia, a Coroa Portuguesa fez o possível para 

impedir o nascimento de informativos críticos contra sua hegemonia; além disso, num 

território que se formou primeiro no campo, não havia um núcleo urbano e expressivo 

de leitores.
44

 Só em 1808, com a chegada da Família Real, institui-se uma Imprensa 

Régia, que abriu o caminho para o aparecimento de outros jornais em território 

brasileiro.
45

  

Enquanto fonte histórica, a utilização da imprensa em análises também não é tão 

recente e nem uma tarefa fácil. Segundo Tânia Regina de Luca, por muito tempo houve 

uma resistência por parte dos historiadores em se escrever uma história por meio da 

imprensa.
46

 Isso teria a ver, segundo a pesquisadora, com a tradição nos séculos XIX e 

início do XX, de incessável busca da verdade dentro da disciplina histórica.
47

 Nesse 

contexto, determinados documentos acabavam sendo vistos como algo não-fidedigno 

para o alcance de tal objetivo:  

  
Para trazer à luz o acontecido, o historiador, livre de qualquer envolvimento 

com seu objeto de estudo e senhor de métodos de crítica textual precisa, 

deveria valer-se de fontes marcadas pela objetividade, neutralidade, 

fidedignidade, credibilidade, além de suficientemente distanciadas de seu 

próprio tempo. Estabeleceu-se uma hierarquia quantitativa dos documentos 

para a qual o especialista deveria estar atento. Nesse contexto, os jornais 

pareciam pouco adequados para a recuperação do passado, uma vez que essas 

‘‘enciclopédias do cotidiano’’ continham registros fragmentários do presente, 

realizados sobre o influxo de interesses, compromissos e paixões.
48

  

 

Com o advento da Nova História, vinda com a terceira geração dos Analles, nas 

décadas finais do século XX na França, a prática historiográfica modificou-se.
49

 A 

preocupação agora não era mais uma busca sistemática pela verdade, que traria o risco 

de levar o historiador a uma posição matizada e acrítica. Mas sim, de uma leitura 

criteriosa, baseada nas investigações das relações humanas e culturais, com novas 

perguntas que iriam além do documento. Até porque não existe, na prática, o mito 

positivista do documento como puro reprodutor de objetividade.
50

 Houve uma 
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renovação dos temas e um maior enfoque nos sistemas culturais, em contraposição a 

uma História centrada apenas no macrossocial e nos fatos passados.
51

 Assim, os 

periódicos deixam de ser vistos apenas como fontes duvidosas, para serem importantes 

aliados na reconstrução das trajetórias humanas, já no presente. Nas palavras de 

Capelato, “o jornal não é um transmissor imparcial e neutro dos acontecimentos e 

tampouco uma fonte desprezível porque permeada pela subjetividade”.
52

  

A segunda parte da pesquisa concentra-se em analisar minuciosamente os delitos 

envolvendo ex-cativas, como rés, vítimas, ou mesmo, quando for o caso, como 

participantes indiretas, entendendo como esses processos prosseguiram na Justiça. Serão 

investigadas possíveis relações entre racialização, gênero e violência. Como já 

informado, para tal serão usados processos criminais de Oliveira, envolvendo ex-

escravas, do imediato pós-abolição a 1905, do Banco de dados do acervo criminal da 

Comarca do Rio das Mortes (LABDOC/UFSJ).  Entre as perguntas a serem realizadas, 

encontram-se: quais os crimes cometidos, sofridos ou vivenciados pelas ex-escravas? 

Qual o nível de envolvimento com os participantes? Quais as motivações? Como e por 

que as denúncias chegavam à instituição judicial? Quais redes de parentelas, rivalidades 

ou solidariedades eram possíveis perceber? Quais as sentenças? Todas essas questões 

pretendem ser trabalhadas.  

A partir da necessidade de se compreender melhor as trajetórias e caminhos 

percorridos por esses sujeitos e a importância que estes ocupam na história, por fim, o 

terceiro capítulo tem a pretensão de abordar um pouco do universo social dessas ex-

cativas. Traçarei, a partir das trajetórias das ex-escravas envolvidas nos processos, 

aspectos como profissão, educação, perfil social, idade, origem, posição familiar, 

financeira, etc. Tentarei responder questões como: Quais os caminhos seguidos em 

liberdade? Em que tipo de configuração familiar essas mulheres se incluíam? Qual o 

peso de sustento financeiro elas ocupavam nesses núcleos? Trabalhavam? Em que tipos 

de postos? Tentarei desenvolver, assim, uma análise sobre aspectos do seu seio social.  

Ao final do último capítulo, abordarei a questão das designações sociorraciais. 

Trabalharei, com auxílio de bibliografia específica e com informações presentes nos 

processos criminais, como e por que as designações que faziam referência à escravidão 

eram reproduzidas e construídas mesmo no pós-abolição e os significados em torno 

disso. Opto por tratá-las com a nomenclatura “sociorraciais”, pois acredito que a 
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dimensão das hierarquias e das experiências de racialização estão intrinsicamente 

cruzadas ao caráter social.  

Não poderia deixar, sobretudo, de terminar esta introdução realçando o trabalho 

das estudiosas negras interseccionais citadas anteriormente, pois percebo que há ainda 

uma certa dificuldade de diálogos entre a historiografia e as narrativas políticas. E mais 

do que isso, certamente alguns trabalhos construídos por ativistas acabam se resumindo 

ao lugar de narrativas. É claro que devemos observar, criticamente, os contextos e 

situações que permitem a construção de determinados discursos, trabalhos e diálogos; 

este é, pois, um dos compromissos do historiador e instrumento que pode garantir a 

credibilidade de sua análise. Mas, ao lado disso, é necessário avaliar que certos estudos 

não são apenas ativismos.  

Com isso, não busco fazer aquilo que Ginzburg criticou em seu trabalho: a 

eliminação dos distanciamentos entre narrativas ficcionais e narrativas históricas.
53

 Mas 

sim, de elucidar que narrativas políticas não devam apenas ser resumidas ao âmbito da 

ficção. E também, como o autor propõe na relação entre história e narrativa, de não 

colocar essas duas categorias como simplesmente ambíguas, mas considerar suas trocas, 

seus hibridismos
54

. Com certeza Angela Davis, Patrícia Collins, Sueli Carneiro, Beatriz 

Nascimento e tantas outras têm muito a acrescentar aos estudos historiográficos. Com 

esta premissa assumo, por fim, meu “lugar de fala”, minha localização social enquanto 

historiadora negra, dentro da academia, e destaco a importância de todos dialogarmos 

sobre questões de ordem racial. Nesse sentido, para Djamila Ribeiro:  

 

Numa sociedade como a brasileira, de herança escravocrata, pessoas negras 

vão experenciar racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, do lugar 

que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Pessoas 

brancas vão experenciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma 

opressão. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, 

mas falarão de lugares distintos.
55

 

 

 Realço, assim, a relevância social de trabalhos de ordem racial dentro da 

academia e de nossa sociedade. E mais que isso, a necessidade de o debate estender-se a 

todos, jamais como uma possibilidade do impedimento do diálogo, mas sim a de 

entendermos a importância da compreensão de nossas localizações sociais para 

mudanças mais plurais e efetivas. 

                                                                 
53

GINZBURG, Carlo. op. cit., 2007, p.9. 
54

Ibidem, p. 9. 
55

RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 2017. 



 

31 
 

CAPÍTULO 1 

Tempos de abolição, tempos de “abolicionismos”: grupos sociais, 

discursos e conflitos em tramitação 
 

 

Em meados de 1860, o problema da abolição passou a ser tema central nas 

reuniões entre deputados e senadores do país.
56

 É claro que, pelo menos desde o início 

do século XIX, debates tímidos sobre políticas lentas de abolição gradual da escravidão 

já chegavam nos palacetes do Império. Mas foi na segunda metade do oitocentos que a 

discussão ganhou concepções mais radicais, de plena defesa pela liberdade, além de 

foco mais drástico na agenda política dos grupos e nos corredores da monarquia. 

Passou, internamente, a dividir espaço com temáticas importantes e definidoras dos 

rumos do país.  

Mesmo que não houvesse um consenso sobre a questão escravista entre os 

dirigentes imperiais, e algumas ideias que chegaram a entrar em tramitação mas não 

saíram do papel, algumas leis de caráter emancipacionista entraram em vigor, até pela 

necessidade exigida pelo contexto de crise do cativeiro. Como exemplificação: a 

extinção do tráfico transatlântico de 1850 e a Lei do Ventre Livre de 1871– a qual 

libertava, a partir desta data, os filhos recém-nascidos de cativas, ficando estes sob a 

tutela dos senhores até os 8 anos de idade. Outras de cunho de garantia de direitos da 

população escrava, como a lei de 1869, que proibia leilões públicos de escravos e 

separação de casais cativos, também passaram a valer.
57

 Essas leis, por mais que 

possuíssem caráter emancipacionista, foram também grandes responsáveis por ajudar a 

manter a escravidão como sistema vigente ao longo dos séculos, por possuírem caráter 

conciliatório entre a problemática escravista e pró-abolição. 

Anos antes, em 1831, entrara em vigor a Lei de proibição do tráfico de escravos, 

conhecida como Lei Feijó. Todavia, como argumenta Beatriz Mamigonian, a legislação 

não garantiu, na prática, a liberdade efetiva para os africanos livres.
58

 Pelo contrário: as 

políticas estatais continuaram a favorecer os proprietários. Muitos foram direcionados a 

pleitos públicos e privados para trabalharem; trabalhos estes marcados por jornadas de 
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trabalho intensas e sem regulação. Além desse fator, o tráfico interno continuou intenso. 

Mamigonian ressalta o papel dos africanos livres ao adentrarem aos tribunais na busca 

pela concessão de direitos, cidadania e liberdade, durante esse contexto.
59

 

As organizações sociais dos militantes em torno do movimento abolicionista 

também ganhavam um corpo mais nítido. Intelectuais, alguns membros de elite, 

camadas médias e escravos tentavam solapar a existência do cativeiro, influenciados por 

ideias internas e externas. O influxo das revoluções de cunho liberal e a dinâmica 

construída em reuniões, debates e estudos entre os personagens, serviam como o carro 

abre-alas da movimentação. Angela Alonso argumenta que o movimento em si, 

enquanto forma e ação, demorou a se desenvolver no Brasil. Isso por conta da 

conjuntura política vivida até então. Para a autora, era preciso existir um contexto que 

facilitasse o uso do espaço público para que essa agitação acontecesse.
60

 Alonso faz, em 

sua análise, um balanço das alterações que culminaram com o fortalecimento e 

configuração do movimento abolicionista:  

  

Tal situação se configurou no Brasil no fim dos anos 1860, graças a três 

mudanças. Uma foi de cena internacional. Um ciclo de abolições se iniciou 

no século XVIII, e nos anos 1860, atingiu os dois outros grandes escravismos 

do continente, Estados Unidos e Cuba. Ao se mirarem nesse espelho, os 

brasileiros se viram prestes a restar como último escravismo do Ocidente. A 

experiência estrangeira funcionou como um repertório político que orientou 

ações acerca da escravidão no Brasil, como modelos a seguir e exemplos a 

evitar. Outra transformação produziu-se com a aceleração da urbanização, 

que propiciou um incipiente espaço público no qual se discutiram assuntos de 

interesse coletivo, como a modernização do país, e se disseminou um novo 

padrão de sensibilidade, que redefiniu a escravidão de natural a abominável. 

A terceira mudança foi de conjuntura política. Em 1868, o Partido Liberal 

usou o espaço público para contestar a supremacia adversária no sistema 

político.
61

 

   

Além dos critérios citados por Alonso, o problema da ordem social foi um 

grande impulsionador e encorajador de todo esse debate. Como cita Hebe Mattos, a 

extinção do tráfico, na metade do XIX, representou certo alívio entre os membros da 

elite do país. O excesso de escravos africanos transitando nas ruas não era visto como 

algo confortável, pois poderia ameaçar a organização pública das cidades.
62

 As notícias 

internas sobre as revoltas e crimes cometidos por cativos – apesar das tentativas 
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frustradas dos órgãos policiais em acobertá-las - ainda deixavam os proprietários mais 

temerosos com possíveis motins.
63

 

O Partido Conservador, formado em grande parte por estas camadas 

proprietárias, interessadas em manter a máquina escravista, foi um dificultador do 

processo de emancipação. Entre os liberais também havia aqueles que defendiam o 

escravismo, mas havia também os responsáveis por propor medidas emancipacionistas 

graduais. Já os conservadores, que só acataram algumas dessas leis para não saírem 

perdendo tudo, estiveram sempre defendendo com afinco a continuidade do cativeiro 

em meio às brigas presentes nesse conturbado cenário. Em 1871, por exemplo, com a 

Lei do Ventre Livre, uma facção de dentro do partido, a dos ‘‘Emperrados’’, se 

posicionou contra a ideia de liberdade, argumentando que o fim do cativeiro traria 

anarquia política e problemas de cunho econômico.
64

 Preocupação esta que não se 

limitava somente a este grupo específico. 

Sem dúvida alguma, o debate, que não pode se resumir somente em ‘‘dois pesos 

e duas medidas’’, avaliado de forma mais cuidadosa, revela mais que um aparato 

econômico, mas de valor e peso morais. Mexer radicalmente na estrutura social 

acarretaria em mais que perdas materiais para aqueles que estavam no topo da pirâmide 

econômica, mas também na diminuição da imagem de seu monopólio hegemônico de 

poder.
65

 

Fator preponderante é que a escravidão, que perpassou séculos, era mais que 

algo acatado como argumento para o usufruto econômico, mas culturalmente 

naturalizado entre os sujeitos componentes das diversas camadas do país. Apesar de ser 

formada também por membros interessados da elite, a maior parte do grupo 

proprietário, espalhado pelo Império, não era formada por detentores de grande poder 

material ou social, mas sim de pequenos proprietários. Estes últimos possuíam pequenas 

e médias escravarias.
66

 Ultrapassando as fronteiras sociais, o desejo de ter cativos 

espalhava-se até entre os mais pobres, incluindo a população forra.
67

 Era algo presente e 

construído no imaginário e nas mentalidades sociais, numa lógica sistemática que durou 

muitas décadas. 
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Indo na contramão da naturalização da ideia da posse humana, ou mexendo 

minimamente com essa estrutura, vinham os acontecimentos que eram noticiados – ou 

levados no ‘‘boca a boca’’ – entre as diferentes partes do mapa imperial. Mesmo 

sobrevivendo por demasiado tempo, e sendo alimentado e sustentado cotidianamente 

por tentativas de sua manutenção, o sistema escravista que aqui se construiu não foi 

marcado por fatos de calmaria e tranquilidade eminentes. A tensão, inerente ao 

processo, e consequência das estratégias de insubordinação dos próprios cativos, era 

algo que atrapalhava o sono dos proprietários e do Estado. Por isso, havia entre esses 

últimos a necessidade de criação de artimanhas para preservarem o sistema e seu 

poderio.   

Sílvia Hunold Lara fez uma revisão sobre a manutenção e estratégias de 

reiteração do uso do trabalho braçal cativo, feito pelos fazendeiros e a instituição 

estatal.
68

 A ‘‘pedagogia da violência’’, aplicada por senhores de escravos – e mediada 

por algumas imagens, como a do feitor – oscilava, na leitura da autora, entre castigos 

punitivos e exemplares. Juntamente com eles, ações que buscavam a preservação do 

cativo enquanto corpo trabalhador, para melhor andamento da organização produtiva. 

Os castigos, quando aplicados dentro da lógica de aceitação moral e religiosa da 

sociedade, eram tidos como mecanismos facilitadores na disciplinarização do escravo:  

  
Assim, enquanto disciplina, o castigo não permanecia apenas no nível de 

dominação do escravo. Estava presente também no âmbito da produção e da 

continuidade da produção. O trabalho escravo, assegurado na sua 

continuidade pelo castigo, era por ele também controlado e disciplinado
69

.  

 

 

A penalidade física exemplar serviu, então, como via de tentativa de controle nas 

escravarias, por muito tempo. Mas com o decorrer dos anos, os cativos passaram, cada 

vez mais, a mobilizar-se através de ações diárias, que foi um dos fatores que acabou 

contribuindo para a derrocada do sistema. Por ser o sustentáculo econômico e 

organizadora de relações de poder no país, a lógica do cativeiro continuou sendo 

mantida por tempos e tempos. Mas essas ações dos segmentos populacionais, aliadas a 

outros pontos externos e internos, ajudaram a escravidão a chegar a seu fim.  

O que era religiosamente aceito vai também se dissolvendo. Na virada de 1887 

para 1888, por exemplo, já no cume do fim, a Igreja, antes provedora de apoio e 
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arcabouços para continuidade da lógica do cativeiro, retira seu apoio oficial. Pressões 

políticas e de ativistas, bem como o ideário moral que ia se alterando, acabaram 

interferindo nos rumos da instituição e obrigaram as autoridades católicas a tomarem 

partido. Ordens religiosas do país passaram a libertar seus escravos.
70

 

Seguindo a linha da análise das respostas dos castigos, Maria Helena Pereira 

Toledo Machado retrata que os crimes cometidos por escravos em São Paulo, sobretudo 

nas décadas de 1870 e 1880 – período que marca os anos finais da escravidão no país -, 

eram parte integrante e resposta à perda de legitimidade dos senhores.
71

 Revelavam 

ainda, que os sujeitos escravizados, ao permearem e efetivarem essas ações criminais, 

percebiam o espaço de autonomia delineado, bem como abriam para possibilidades de 

noções de seus direitos.  

Neste trabalho, posteriormente, como já disse, farei uma análise dos crimes 

cometidos ou vivenciados por ex-cativas, já no pós-abolição, e sua relação com a 

Justiça. Coloco, de antemão, que esses crimes iam além de ações momentâneas, eram 

reveladores de outros aspectos. Mas inicialmente, neste ensaio historiográfico, ressalto 

que se o período que precede a abolição passava pela movimentação entre as camadas 

médias e alguns indivíduos da elite (que integravam o movimento abolicionista) 

também contou, em grande parte, com as estratégias delineadas entre os negros do 

cativeiro. Os delitos cometidos, em larga escala nos anos finais do sistema escravista, 

eram um exemplo disso. Essas atitudes contribuíram para que a naturalização da 

escravidão viesse sendo quebrada, tempos a tempos.  

Outro tipo de reivindicação cativa reveladora das concepções de liberdade diz 

respeito aos processos judiciais levantados para compra de alforrias, que eram 

crescentes a medida que o cativeiro se desmantelava. Lutas no âmbito judicial, de 

negros que recorriam aos tribunais para obrigarem seus senhores, inconformados, a 

comprarem ou cederem cartas de liberdade em troca de acúmulo de pecúlio, eram cada 

vez mais comuns. Sidney Chalhoub coloca que a Lei do Ventre Livre, de 1871, não era 

somente amostra da possibilidade de libertação de recém-nascidos, filhos de escravas. 

No texto, uma série de direitos conquistados devido às lutas e reivindicações dos negros 
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veio referenciada, abrindo para maiores possibilidades de recorrências também nos 

tribunais judiciais.
72

 

Por outro lado, mesmo sendo objeto revelador de liberdade, é preciso levar em 

consideração que assim como as leis emancipacionistas graduais, a forma como as 

alforrias ocorriam, quando dadas por senhores, ajudou na perpetuação da escravidão no 

país. Segundo Roberto Guedes, ao mesmo tempo em que esta é relevadora de uma 

conquista escrava, a alforria também se traduzia em concessão senhorial, o que acabava 

legitimando o poder dos proprietários; e foi capaz, desta forma, de auxiliar na 

manutenção do sistema.
73

 Todavia, é importante realçar a importância das atuações 

negras nesses tipos de negociações para a conquista de sua liberdade.  

Voltando a falar sobre os abolicionistas intelectuais, grupo que contava com uma 

significativa heterogeneidade de pensamentos, a arena de luta ia das ruas aos gabinetes 

políticos, às fileiras de eleições. Influindo principalmente, neste último âmbito, entre os 

membros do Partido Liberal, um dos eixos antiescravistas. Quanto a esse movimento, 

cabe-nos chamar não de um só, mas de ‘‘movimentos’’, ‘‘abolicionismos’’. Entre 

alguns nomes conhecidos de envolvidos, André Rebouças, Luís Gama, José do 

Patrocínio, Joaquim Nabuco (alguns destes, de ascendência negra ou mulata). Havia 

entre os abolicionistas: liberais, conservadores, monarquistas, republicanos. Existiam os 

que preferiam a ideia de uma abolição sem participação popular, e existiam aqueles que 

não só desejavam a participação popular, como também a dos cativos.
74

  

Minas Gerais também contou com nomes emblemáticos do limiar da abolição. 

Em Campanha, no sul da província, o advogado, dentista e promotor Braulio Lion 

desenvolveu uma ávida militância abolicionista, oferecendo recursos jurídicos em ações 

de liberdade, ecoando sua voz na imprensa local e até mesmo ajudando escravos em 

momentos de fugas.
75

 Segundo Juliano Custódio Sobrinho, Lion envolveu-se em 

conflitos jurídicos com autoridades da região, que indeferiam ou dificultavam as ações 

de alforria levadas à frente pelos cativos. Como consta Sobrinho, devido à sua atuação 

marcante – muitas vezes criticada pelo poder escravista local - Lion foi até mesmo 

“considerado o grande anfitrião das festividades do 13 de maio na cidade, (...) 
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recebendo as felicitações dos escravos, da imprensa e até de seus adversários 

políticos”.
76

 

A crise do Império ajudava muito na abertura para o desmonte escravista, e vice-

versa. Isso favorecia a organização dos lutadores pela causa da liberdade também. De 

certa forma, o governo imperial brasileiro ajudou a ‘‘segurar as pontas’’ dos 

proprietários desesperados por certo período, ora ou outra oferecendo estratégias de 

continuidade do uso de mão-de-obra cativa ou medidas indenizatórias. Seguindo esta 

linha de raciocínio, alguns emancipacionistas acabavam sendo críticos ao Imperador e 

bem simpáticos à possibilidade do raiar da República. Ativistas confiantes, e delineados 

com a causa republicana, como ‘‘o positivista Silva Jardim, agitador do momento, 

seguiam prometendo o fim conjunto de escravidão e monarquia para o aniversário da 

Revolução Francesa, em julho de 1889’’.
77

 

 Alguns fazendeiros escravistas, já observando a desorganização nas linhas de 

produção e lavouras, foram obrigados a partir para o âmbito das concessões, oferecendo 

alforrias em trocas de mais prazo de trabalho e prestação de serviços.
78

 Precisaram, 

inclusive, ceder e sentar-se com membros da organização abolicionista para decidirem 

como fazer a emancipação gradual, sem maiores agravantes. Para Mattos, o que 

aproximava senhores e ativistas era o medo da desordem, possível consequência de uma 

abolição mal organizada.
79

 Daí a urgência de cuidado. Já para Angela Alonso, os 

abolicionistas aceitaram receber as ideias destes proprietários por necessidade, já que 

era preciso, para o ganho da causa, legitimidade nos altos estamentos da sociedade, que 

naquele momento, eram formados pela classe dona de escravos.
80

 Barganhar era, assim, 

uma necessidade de ambos os lados.  

Em 1888, com o fim da escravidão em todo solo nacional, a data de 13 de maio 

foi marcada por diversas solenidades no país, como veremos no próprio exemplo de 

Oliveira.
81

 Essas solenidades, que continham diversas representações, eram só uma das 
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facetas da ocasião. Na visão dos ex-proprietários, estender e criar laços de dependência 

com os ex-escravos agora, no pós-abolição, era uma possível estratégia para 

continuidade dos poderes senhoriais e sua política de domínio.
82

 A plasticidade 

permeada na escravidão, capaz de incorporar margens de negociação com os ex-cativos, 

garantiu, em boa parte, a força simbólica do sistema. Todavia, o trabalho dos 

fazendeiros, de transferir essa dependência cotidiana para o pós-emancipação, foi duro.  

Muitas vezes não funcionou, apesar das condições desfavoráveis vivenciadas por grande 

parcela dos ex-cativos nos seus novos trajetos percorridos. 

Do outro lado, os significados de liberdade dos ex-cativos eram permeados por 

incertezas, lutas e esperanças de garantia de uma vida melhor. Na visão desses sujeitos, 

os laços tão endossados pelos ex-senhores não apareciam como uma das medidas mais 

satisfatórias, como veremos à frente. Por conta desta busca da população negra por 

independência a estratégia senhorial citada anteriormente encontrou, diversas vezes, a 

retórica que a levou ao fracasso.  

Apresentarei agora, com auxílio de trabalhos que considero importantes sobre o 

assunto, um debate sobre a historiografia brasileira do pós-emancipação e como ela se 

modificou ao longo dos últimos anos. Com base nesta análise e autores, busco mostrar 

um pouco dos caminhos da liberdade e a posição do sujeito ex-escravo perante as 

possibilidades e dificuldades encontradas nos primeiros anos do pós-emancipação. 

Veremos que esses trajetos foram muitos, e diferenciados.  

 

 

1.1 Um debate historiográfico sobre os novos estudos e olhares do pós-

emancipação 
 

Valeu Zumbi 

O grito forte dos Palmares 

Que correu terras, céus e mares 

Influenciando a Abolição 

 

Zumbi valeu 

Hoje a Vila é Kizomba 

É batuque, canto e dança 

Jongo e Maracatu 

 

Vem, menininha, pra dançar o Caxambu (bis) 
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Ô ô nega mina 

Anastácia não se deixou escravizar 

Ô ô Clementina 

O pagode é o partido popular
83 

 

 O refrão ecoou tão forte na Sapucaí, que garantiu à Unidos de Vila Isabel seu 

primeiro título no grupo especial das Escolas de Samba, no carnaval do ano de 1988. 

Em Kizomba, festa da raça, composta por Jonas, Luiz Carlos e Rodolpho da Vila, os 

100 anos de abolição no Brasil foram lembrados no samba, com referências a figuras 

negras lendárias, como Zumbi e a escrava Anastácia. “Kizomba”, do tronco linguístico 

banto, significa “festa da exaltação da vida e liberdade”.
84

 Incorporada à música, a 

expressão teve o sentido de demonstrar a contribuição cultural e luta do negro para a 

emancipação.  

No mesmo ano, outras Escolas de Samba como a Estação Primeira de 

Mangueira, com seu enredo 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão? abordaram a 

abolição.
85

 É relevante problematizar até onde a comemoração da data do centenário da 

Lei Áurea, não passaria também, em outros espaços, pela consolidação de uma memória 

ou de um discurso hegemônico, oficial. Como coloca Maria Helena Rolim Capelato, 

festividades históricas podem impor à população uma visão única sobre o fato, vinda de 

grupos favorecidos.
86

 Mas, apesar da existência dos discursos oficiais, e de sua 

proficiência, os grupos de samba preferiram, naquele ano, demonstrar numa festa de 

caráter popular, reivindicativo e com um ritmo de raízes negras, suas próprias narrativas 

sobre a emancipação escrava. Ressaltando ainda a participação dos cativos para o 

acontecimento e sua não-subordinação perante a dominação do cativeiro. Falaram 

também das consequências nos anos posteriores, ultrapassando a visão oficial dos fatos. 

São os diversos discursos e memórias que se entrelaçam e se contrapõem, e que dão ao 

caráter cultural e histórico sua riqueza. Um número maior de narrativas pode gerar mais 

dificuldades de análise, mas em contraposição, propiciam beneficamente uma maior 

gama de possibilidades para a leitura do historiador.  

                                                                 
83

Jonas, Luiz Carlos e Rodolpho da Vila. Kizomba, festa da raça. Samba Enredo Unidos de Vila Isabel de 

1988. Rio de Janeiro, 1988. 
84

Entrevista do historiador Américo Souza, para a coluna “Cante essa canção” do Jornal O Povo, em dez 

de fevereiro de 2013.  Disponível 

em:https://www20.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2013/02/09/noticiasjornalvidaearte,3003047/kizom

ba-festa-da-raca.shtml Acesso em: 30/04/2018. 
85

Carnaval de 1988-Resultado. Disponível em: http://www.galeriadosamba.com.br/carnaval/1988/ Acesso 

em: 30/04/2018. 
86

CAPELATO, Maria Helena Rolim. op. cit., 1988. 

https://www20.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2013/02/09/noticiasjornalvidaearte,3003047/kizomba-festa-da-raca.shtml
https://www20.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2013/02/09/noticiasjornalvidaearte,3003047/kizomba-festa-da-raca.shtml
http://www.galeriadosamba.com.br/carnaval/1988/


 

40 
 

A década de 1980, daquele carnaval, coincidiu também com a renovação 

historiográfica sobre o pós-abolição. A rica produção sobre o assunto pode ter sido 

incentivada, entre os principais fatores, pelos discursos trazidos com o centenário e 

memória da abolição. Não se pode esquecer da intensificação dos debates vividos com a 

consolidação do Movimento Negro Unificado (MNU), no Brasil, nos mesmos anos. E é 

sobre esse fato, sobre essa renovação intelectual, que gostaria de chamar a atenção 

agora.  

 As pesquisas sobre o período pós-abolicionista no Brasil têm encontrado cada 

vez mais espaço entre os debates presentes na atual historiografia. Segundo Ana Lugão 

Rios e Hebe Mattos, as análises que antes centravam-se somente nos projetos 

produzidos pelas elites e direcionadas à população recém-liberta - a chamada ‘‘questão 

social’’- agora são convergidos, em grau relativo, para a situação do ex-cativo enquanto 

protagonista. E, consequentemente, para as suas próprias trajetórias em liberdade.
87

 

Além disso, as leituras saem de um foco estritamente econômico, ultrapassando a 

problemática única da transição do trabalho escravo para o livre, muito usual na 

historiografia clássica.  

Maria Cristina Cortez Wissencback reforça a importância do cuidado de se levar 

em conta as experiências negras. As classes dominantes acabavam direcionando 

sentidos sobre a população recém-liberta a partir de valores próprios, não 

compreendendo os movimentos singulares que os ex-cativos tomavam.
88

 Por isso, uma 

análise meramente institucional ou econômica não conseguiria levar em consideração 

esse aspecto.  

Enquanto objeto de estudo, o pós-emancipação não é uma temática recente.
89

 É a 

forma de fazer a análise que se renova. A leitura estrutural passa a conviver com o foco 

nos indivíduos e suas subjetividades. As relações sociorraciais da abolição e suas 

consequências não são mais vistas como mera continuidade ou apenas herança da 

escravidão.
90

 Aliás, a historiografia do período escravista também ganha nova roupagem 

com o surgimento dessas novas inquietações, respingos de uma renovação 

historiográfica que se fez e se faz necessária. 
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Nas décadas anteriores, de 1960 e 1970, a Escola Sociológica Paulista, formada 

por nomes como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Octávio Ianni, 

produziu uma série de ensaios sobre a questão escravista no país. Sem dúvida, de 

grande importância para a sociologia e historiografia brasileira, os trabalhos publicados 

trouxeram grandes contribuições e revolucionaram o meio. O ensaio de Cardoso, por 

exemplo, trouxe, entre suas discussões, a denúncia da problemática da violência do 

sistema escravocrata no país, antes dada corriqueiramente como algo paternal e 

benevolente, em comparação a outros países.
91

 

A crítica trazida por historiadores como Sidney Chalhoub, aos trabalhos como o 

de Cardoso, porém, encontra-se no tocante à forma como a individualidade do escravo 

foi tratada. Análise mais estrutural e centrada no âmbito do controle, o ensaio tendeu a 

uma ‘‘coisificação’’ do elemento negro, acabando por deixar escapar a sua 

subjetividade. Ou melhor dizendo, por não trabalhá-la a fundo, em detrimento aos 

mecanismos de violência e domínio formulados pelo sistema. Chalhoub também critica 

a noção construída na tese de Cardoso, de que a situação de escravo daria ao negro uma 

mera passividade, espelho da condição de submissão oferecida pelos senhores.
92

 

Não pretendo fazer a ‘‘crítica pela crítica’’ de trabalhos como os da Escola 

Sociológica Paulista, pois sua qualidade e relevância são merecedores de 

reconhecimento notório na academia, pela significativa elucidação dentro da 

historiografia da escravidão. Até porque, sem uma leitura também do viés da estrutura, 

torna-se praticamente impossível entender a questão, a partir disso, o que representaria 

ser negro numa sociedade escravocrata, como no pós-abolição. Posso citar como 

exemplo, entre as contribuições dos trabalhos desta linha, o de Florestan Fernandes, 

cujo mito construído intelectualmente por anos, da existência de uma suposta 

democracia racial existente no país, é finalmente colocado em questão.
93

 Essa leitura 

trouxe aos debates sobre racialidades e história uma contribuição respeitável sobre a 

problemática sociorracial no Brasil. Portanto, não pretendo desqualificar aqui as obras 

dos anos 60 e 70, mas assim como a pontuação necessária de Chalhoub, ponderar 

alguns argumentos. E, se possível, unir o clássico ao mais recente. 
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Richard Price e Sidney Mintz, em 1973, já constatavam o destaque e 

necessidade em entender os cativos como indivíduos ativos. Os autores mostram que, 

ainda durante os tempos de cativeiro, mesmo com as mazelas e brutalidades deixadas 

pelo sistema, esses sujeitos não eram vítimas passivas.
94

 Trouxeram, na diáspora negra, 

aspectos importantes de suas culturas, demonstrando, nesse aspecto de sobrevivência 

simbólica, suas atuações.
95

  

James Hoke Sweet retratou que esses arcabouços simbólicos são também frutos 

de reelaborações culturais em solo americano, surgidos nas necessidades e costumes 

forjados nas senzalas.
96

 Estender esse diálogo mais minucioso para o pós-emancipação, 

de foco nas ações dessas pessoas é, portanto, mais que necessário. 

As análises historiográficas focadas em aspectos socioeconômicos e no 

funcionamento de áreas da cafeicultura e propriedade escrava paulista tendiam a ser 

generalizadas para todo o país. Isso camuflava por muitas vezes as heterogeneidades 

presentes dentro do processo escravista.
97

 Esta visão de cima para baixo em relação à 

escravidão, acaba levando a uma sistematização mecânica também nos estudos do pós- 

emancipação. A tendência era o foco no assunto da substituição da mão-de-obra negra 

pela europeia, e os problemas institucionais construídos pelo Estado com a abolição.  

O problema das ausências nos arquivos acabou trazendo um desafio aos teóricos 

do pós-emancipação e também representou uma verdadeira ‘‘pedra no sapato’’ nos 

esforços de se escrever uma nova trajetória sobre o assunto. A partir do século XIX, 

como trouxe Mattos, mudanças de padrão cultural, como as tentativas de absorção dos 

negros no mundo dos livres, os designativos de cor, usados para diferenciar os 

indivíduos, desapareceram de algumas fontes oficiais e jurídicas.
98

 Mas não se 

enganem: o desaparecimento de cor, na prática, não significou um padrão de igualdade 

social e racial, mas sim, de silenciamento.
99

 Tanto que outros critérios de classificação 

são criados, como veremos ao longo da pesquisa.  

A consequência dessas ausências nos estudos sobre o assunto é que surge um 

complicador no que se refere à localização dos ex-cativos nos documentos oficiais. Sem 

a cor, esses indivíduos ficam mais longe de serem encontrados. Possível solução 

                                                                 
94

MINTZ, Sidney; PRICE, Richard. O nascimento da cultura afro-americana: uma perspectiva 

antropológica. Vera Ribeiro (trad.). Rio de Janeiro: Pallas/Universidade Cândido Mendes, 2003, p. 65.  
95

Ibidem, p. 65. 
96

SWEET, James Hoke. Recriar África: cultura, parentesco e religião no mundo afro-português. (1441-

1770). Nuno, João Reis. Editor, Lisboa Edições 70, 2007. 
97

MATTOS, Hebe Maria; RIOS, Ana Maria Lugão. op. cit. 2004, p.174.  
98

MATTOS, Hebe Maria. op. cit., 1993, p. 97. 
99

Ibidem, p.99. 



 

43 
 

encontrada para isso, na atualidade, é a abertura de um leque maior para outros âmbitos 

de investigação. Novos tipos de fontes, como as orais, são excelentes alternativas usadas 

por historiadores na busca pela memória dos sujeitos. Entrevistas com os descendentes, 

novos focos e uma utilização que vá além de documentos oficiais aparecem como 

elementos que viabilizam esse processo. Trabalhos que visam essa abordagem serão 

citados ao longo desta pesquisa.  

Novas concepções críticas, advindas com força a partir dos anos 1980 e 1990, 

passaram, então, a tentar abranger melhor como o sistema se construiu, se consolidou e 

teve fim em cada local. Bem como trouxeram novas leituras, abordando as expectativas 

dos ex-cativos, tão ricas e significativas. 

É claro que se faz necessário compreender as formas institucionais construídas 

em torno dos libertos. Trata-se, agora, de uma sociedade totalmente livre, na qual o 

discurso de utilização da mão-de-obra cativa não é mais o eixo sustentatório da tríade 

economia-política-sociedade. Mesmo assim, o fato de levar em consideração que esses 

indivíduos, ex-escravos, possuem sua própria percepção acerca dos acontecimentos que 

os permeiam e posicionamentos a partir de suas subjetividades, garantem à leitura 

histórica descobertas mais minuciosas. E também, o cruzamento da visão do micro com 

o macro. Outro ponto relevante é tentar entender ainda como esses ex-cativos eram lidos 

pelo restante da sociedade, como por exemplo, pela população de homens pobres que 

sempre foram livres, como será visto no terceiro capítulo.  

Tão importante quanto a garantia de investigar as significações dadas pela 

população negra do pós-abolição, é ter o entendimento de que essas visões de mundo 

são diferenciadas. Isso pelo fato de estarmos falando de indivíduos que, apesar de terem 

em comum o fato de já terem passado pelo cativeiro, são sujeitos carregados de história 

e trajetórias múltiplas. Sobre essa variação de expectativas, tão sensível a ser trabalhada, 

Rios e Mattos reforçam que:  

  
Em termos concretos, a liberdade alcançada com o fim legal da escravidão 

teve significados diferentes para ex-escravos urbanos e rurais, com 

habilitações profissionais ou “de roça”, homens ou mulheres. Foi diferente 

para ex-escravos que, como na Jamaica, eram majoritariamente africanos ou 

filhos destes, em relação àqueles que, como nos EUA, eram a várias gerações 

nascidos em terras americanas, ou ainda em situações como Cuba e Brasil, 

nas quais as várias situações se misturavam. Foi diferente para populações 

que se acostumaram a misturar-se e a relacionar-se, por laços de vizinhança, 

compadrio, amizade ou casamento, a uma população livre pré-existente. Foi 

diferente para os que se viram livres em sociedades com forte construção 

legal relacionando igualdade e acesso à cidadania política, com presunção de 

plenos direitos a todos os cidadãos (desde que livres e homens) ou em 
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sociedades onde esta presunção não existia na prática, nas quais relações 

pessoais se faziam definidoras de direitos num quadro de manutenção de 

relações hierárquicas e clientelísticas, como a brasileira. Necessariamente as 

expectativas concretas e projetos possíveis de inserção no mundo livre 

haveriam de sofrer diferenças conforme estas variáveis.
100

 

 

Estradas de vida, marcadas pelas diferenciações de localização, gênero, 

estruturas familiares, núcleos culturais. Notar que essas singularidades são existentes, e 

que foram determinantes na forma como a população liberta brasileira construiu seus 

rumos após o advento da liberdade e do fim da escravidão, é fugir dos ditames de uma 

história única. É denunciar a negligência e invisibilidade desses sujeitos dentro da 

historiografia.  

Assim, de alguns anos pra cá, historiadores esforçam-se na garantia da 

recomposição de trajetórias singulares do pós-emancipação.
101

 Esses são os resultados 

de esforços em torno da importância de se localizar e traçar os diferentes rumos 

tomados pelos ex-escravos. E, é claro, na luta pela sua visibilidade histórica. A partir 

dessa lógica, exemplifico um pouco as formas de mobilidade empreendidas com o fim 

da escravidão. 

Parte da população liberta, oriunda de áreas rurais, esteve em mobilidade 

constante durante o período da Primeira República. Um dos fatores ligados à essa 

intensa mobilidade estava relacionada a questões materiais, como a dificuldade de 

acesso a terras. Para Maria do Carmo Moreira Aguilar, que trabalhou com comunidades 

quilombolas da região sul do país, alguns moradores sem título de propriedade foram 

colocados como ilegítimos nesse período, e obrigados a devolver os terrenos que foram 

adquiridos de maneira informal
102

. Esse foi um dos empecilhos trazidos gradativamente 

desde a Lei de Terras de 1850.  
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A lei resumia-se no pressuposto de que terras, a partir da data citada, só 

poderiam ser adquiridas por via de compra e não por regimes costumeiros, como 

corriqueiramente ocorria. A eficácia da lei, segundo Mattos, é questionável, porque 

acabava atingindo os poderes de proprietários rurais que conseguiram posses de terrenos 

por meio desse direito informal.
103

 Mas no que tange ao trabalhador cativo, a mudança 

das relações sociais para mecanismos formais acaba trazendo consequências, devido à 

agora crescente valorização da propriedade fundiária.
104

 Com o estabelecimento de 

formas capitalistas da sociedade moderna, a terra torna-se produto rentável, vista como 

mercadoria. O que se estabelece é o laço econômico: algo lucrativo para a minoria 

proprietária e excludente para a grande maioria, formada por trabalhadores mais 

pobres.
105

 

Ao observar a região Sul de Minas Gerais, nos séculos XIX e XX, João Lucas 

Rodrigues reconstituiu a trajetória de um campesinato negro formado no local a partir 

de terras deixadas por seus ex-senhores; comunidade esta formada em período de 

cativeiro e que se estendeu pelo pós-emancipação.
106

 A “Serra dos Pretos”, nome pela 

qual a comunidade foi chamada, era integrada por ex-escravos da tradicional família 

Maia, e possuía eixos de organização bem próprios. Rodrigues percebeu ali a existência 

de práticas de trabalho coletivo, onde as famílias podiam plantar e colher em conjunto, 

angariando assim uma espécie de solidariedade em grupo. Também ajudavam-se 

mutuamente em situações de dificuldade financeira.
107

 Além de produzirem para o 

autoconsumo, os alimentos também eram vendidos para fora.
108

 

A localidade da Serra dos Pretos acabou, posteriormente, sofrendo com impactos 

de medidas estatais de controle sobre as terras. Devido aos processos levados à frente 

pelo Estado, na tentativa de forçar o pagamento de impostos atrasados, muitas famílias 

acabaram perdendo a posse de suas localidades.
109

 Isso colocou muitos indivíduos numa 

situação de migração, em busca de nova estabilidade e jornadas de trabalho 

extremamente cansativas em outras fazendas.
110
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Lúcia Helena Oliveira Silva elucida que o desejo de migrar poderia, em 

determinadas situações, estar também ligado à vontade de estabelecer distanciamento 

das antigas marcas de dominação senhoriais.
111

 Por mais que fosse lucrativo aos antigos 

proprietários manterem seus ex-cativos como mão-de-obra ou dependentes, a estratégia 

que antigos senhores utilizaram, de tentar “prender” os libertos em suas terras a partir de 

laços de gratidão, nem sempre funcionou. Os deslocamentos poderiam ser, portanto, 

também novas formas de se incluírem na sociedade e conseguir esse afastamento das 

velhas marcas com o cativeiro, firmando-se como cidadãos livres.  

Assim, para parte das famílias migrantes, estar em movimento era o meio 

possível para buscar estabilidade e um local para se fixar. Este seria o chamado 

‘‘campesinato negro itinerante’’, termo criado por Ana Lugão Rios e Hebe Mattos para 

especificar esse grupo.
112

 Segundo as autoras, a expressão foi a única encontrada para 

resumir o modo de vida tomado por esses sujeitos, no que se refere à itinerância em 

busca de uma possível estabilidade. Autonomia frente aos proprietários, ter uma roça e 

condições mais favoráveis eram o que as autoras expressaram como um ‘‘sentimento 

que poderia ser descrito pela persistência de um projeto camponês’’
113

. 

Esse projeto poderia então estar relacionado à formação de ambientes 

quilombolas, que possuíam suas próprias formas de organização. Deste âmbito, mesmo 

em uma sociedade cuja dimensão moderna transforma a terra em mercadoria, em 

algumas localidades indivíduos mais venturosos conseguiram se estabelecer com algum 

grau de autonomia e estabilidade que se estende aos dias de hoje, diferentemente, por 

exemplo, da região observada por Rodrigues, onde a mercantilização estatal de terras 

levou a uma situação de mutabilidade. Uma lógica diferente, de maior estabilidade, que 

se estendeu ao longo dos anos posteriores, foi notada por Aguilar no interior do Rio 

Grande do Sul. Aqui, não utilizo o resultado do trabalho da historiadora como via única 

de possibilidades, ou para sobrepor uma situação de estabilidade dessas comunidades 

àquelas que se depararam com algum tipo de instabilidade – isso seria, sem dúvidas, um 

grave juízo de valor -, mas sim para demonstrar ao leitor a variedade historiográfica dos 

percursos negros nas diversas regiões do país, que oscilaram entre alternativas e 

dificuldades diferenciadas: 
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Neste sentido a terra não é vista como mercadoria, passível de venda sem 

traumas maiores, mas como um local de trabalho. Há entre os quilombolas e 

a terra um elo que além de manter o grupo unido, possibilita a manutenção de 

seus costumes, cultura e de um modo de vida peculiar, um sentimento de 

pertença a terra onde viveram seus ancestrais.
114

 

 

Este mecanismo de manutenção da vida em grupo ajuda a romper com a ideia de 

destruição de laços familiares e sociais do ex-cativo, promovidos com a violência da 

escravidão.  Na verdade, estruturas familiares orientaram e até garantiram certo grau de 

inclusão do ex-escravo na sociedade, como veremos posteriormente. A luta pela 

garantia de permanência desses laços e criação de novas relações constituía-se como 

base fundamental na construção de estabilidade numa sociedade eminentemente livre. 

Isto significa que esses personagens, além de desempenharem importante papel social, 

também foram agentes capazes de constituir família, negociar tratos com ex-senhores e 

ressignificar suas estratégias.
115

 

A formação de uma família e concretização do matrimônio, no que se refere a 

áreas rurais, poderia ser o primeiro passo para fixar-se num local.
116

 E vice-versa: 

Chegar num novo lugar era a abertura para a formação de laços que permitiriam, mais à 

frente, o acesso a uma terra para plantar e colher com recursos próprios.
117

 A conquista 

de independência de sustento, portanto, perpassava pela lógica de família. Esse seio 

permitia aos negros estabelecerem-se em terras próprias, permeadas por relações 

comunitárias. O primeiro passo para conquista de uma organização comunitária própria, 

ou um ‘‘campesinato negro’’, com autonomia e solidez.
118

 

Deve-se levar em consideração também, que alguns negros permaneceram nos 

locais onde vivenciaram o cativeiro. Apesar dos problemas com ex-senhores, alguns ex-

escravos decidiram ficar e estabelecer ali mesmo, onde já moravam, suas novas 

vivências, agora como cidadãos livres. Mas permanecer no mesmo lugar não significou 

o acatamento das antigas condições de vida e trabalho. Segundo Wlamyra Ribeiro de 

Albuquerque e Walter Fraga, estas pessoas tinham percepção de que suas perspectivas 

de liberdade só seriam alcançadas se pudessem garantir seus próprios meios de 
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subsistência e o controle sobre o próprio tempo e meios de trabalho.
 119

Em áreas 

urbanas, a intensificação migratória também teve seus aspectos peculiares. As cidades 

maiores floresciam e aumentavam significativamente durante o contexto do pós-

abolição, e muitos libertos buscaram nesses espaços urbanos novas possibilidades e 

meios de vida. Os atrativos podiam ter diversas variações: desde empregabilidade, até 

possibilidades de ir ao encontro de conterrâneos queridos. 
120

 

Assim, mudanças para as grandes cidades não ocorriam aleatoriamente: mas a 

partir de laços de parentesco, amizade, no reencontro de entes que já se encontravam 

naquelas regiões.
121

 E também nesses locais foram estabelecidas redes de apoio, onde 

manifestações culturais entre os grupos mantiveram-se vivas ou foram ali reconstruídas.  

Os rearranjos de vida nos grandes centros perpassaram a relevância da existência 

de relações sociais, de solidariedade e ressignificação de núcleos culturais. Rodas de 

capoeira e de samba, casas de batuques e religiosas e pontos de encontro foram vias 

encontradas para inclusão dos recém-chegados. Cultura marginalizada e que sofreu 

repressões, evidentemente, mas que resistiu aos ataques sofridos, como pôde. Esses 

momentos permitiam aos ex-cativos criarem estratégias de socialização e ajuda mútua; 

além disso, a existência de uma rotina cultural trazia à tona uma garantia de 

humanidade, subjetividades e prazer, num momento cujos direitos de cidadania e lazer 

eram para poucos.  

Em Salvador, por exemplo, ainda nos últimos anos do período escravista, a vida 

cultural negra era bem movimentada. No trabalho de João José Reis, a agitada vida das 

casas de candomblés e batuques da cidade baiana é apresentada com riqueza de 

detalhes, entre fatores analisados.
122

 Com foco na trajetória de vida do emblemático 

personagem Domingos Sodré, que após deixar o cativeiro conseguiu se estabelecer 

socialmente – e principalmente, um lugar e importância peculiar enquanto ‘‘feiticeiro’’ 

– a biografia faz uma retomada a fragmentos do cotidiano religioso e sociocultural da 

cidade.  

Aspecto importante retratado no trabalho, é que, apesar da vigilância policial e 

da imprensa sobre a casa de batuque pertencente à Domingos, algumas autoridades não 
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só se mostravam simpáticas ao liberto, como frequentavam o local.
123

 Sinais que 

revelam, apesar da ocorrência da prisão de Domingos ao longo do tempo, uma 

complexidade das relações. E que mostram que a prática repressiva, apesar de presente, 

teve eficácia relativa e nem tão facilitada.  

O Rio de Janeiro, outro centro urbanizado e marcado pelas transformações 

modernas na virada do século XIX para o XX, atraía tanto moradores de outras 

localidades nacionais, como imigrantes estrangeiros. Eram efeitos também de 

possibilidades vindas com o desenvolvimento e consequente criação de indústrias e 

linhas férreas.
124

 Ao decorrer do capítulo, veremos que Oliveira, apesar de ser uma 

cidade interiorana, também contou com uma relativa produção industrial e agrícola que 

permitiu o aumento de postos de trabalho e movimentação econômica, no mesmo 

período. Claro que não aos moldes de uma metrópole, mas que para o porte da cidade 

teve uma influência bastante significativa na vida de sua população e economia da 

região.  

O fato é: os percursos e opções tomados por ex-cativos no pós-emancipação 

contaram com aspectos bem diferenciados. As possibilidades vivenciadas dependiam 

dos resquícios deixados pelo cativeiro, mas não apenas. A nova ordem social 

estabelecida, sem a escravidão e com os aspectos socioeconômicos trazidos com a 

República, permeou uma configuração social que interferiu diretamente na vida dos ex-

escravos e nos caminhos que foram seguidos. É entender que o desmantelamento da 

escravidão moderna está ligado às extensões de direitos de cidadania na consolidação 

política do país; direitos estes que se reproduziriam dentro de uma lógica de 

reelaboração de hierarquias e identidades.
125

 

A historiografia recente do pós-abolição tenta, portanto, levar em consideração 

as heterogeneidades de rumos tomados, trabalhando as diversas subjetividades dos 

indivíduos negros. As formas de investigação sobre a temática agora ultrapassam as 

fronteiras das continuidades e das leituras institucionais. Continuam por abordar as 

consequências deixadas por séculos de cativeiro e os mecanismos do Estado brasileiro 

em relação à população ex-cativa, mas retoma, lado a lado, as ações desses atores 

sociais e os aspectos advindos com o novo momento da abolição. 
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As individualidades são exploradas numa investigação minuciosa que dá atenção 

a perguntas e respostas sobre aspectos diversos, como: qual o lugar de onde 

determinado grupo de ex-escravos veio? Como organizaram seus eixos familiares? 

Como se constituiu? Havia divisões de gênero? Qual a decisão mais favorável e 

possível de destinos a se tomar com o advento da liberdade? Quais novas classificações 

sociais surgem com o regime republicano?  Esses questionamentos, junto da ideia de 

que as subjetividades dos atores são diversificadas e dependem de seu lugar e tipo de 

construção social vivenciada, evitam uma possível generalização que poderia resultar no 

apagamento dessas trajetórias.  

Politicamente falando, as reinterpretações de uma história sociorracial brasileira 

– que também é a história de um ‘‘povo’’ brasileiro – são um grande colaborador nas 

frequentes discussões sobre questões étnicas, cidadania e políticas públicas. As 

pesquisas teóricas podem colaborar para muito além da sala de aula, mas na conquista 

de direitos de populações afrodescendentes. Nesta breve apresentação bibliográfica, 

quis trazer algo além dos contrapontos intelectuais, mas também um pouco de como 

tem se formulado, gradativamente, o reconhecimento de trajetórias dos agentes 

históricos. Trajetórias estas que, cada vez mais e frequentemente, são trazidas por 

pesquisadores preocupados com as escritas, as leituras, e com um não-silenciamento 

histórico dos indivíduos. É a partir dessas referências, bases inspiradoras, que procurarei 

fazer ao decorrer dos capítulos uma parte da reconstituição das vivências das ex-cativas, 

mulheres carregadas de diferentes percepções de mundo. Antes disso, e para enriquecer 

esta análise, entendamos um pouco do contexto pós-emancipação em Oliveira por meio 

dos discursos da imprensa. 

 

 

1.2 Oliveira e o jornal Gazeta de Minas (antigo Gazeta de Oliveira) 

 

Segundo o historiador Afonso de Alencastro Graça Filho, Oliveira pertencia, nas 

primeiras décadas do século XIX, ao município de São José del-Rei, sob o nome de 

Nossa Senhora de Oliveira.
126

 São José del-Rei era pertencente, nesse momento, à 

Comarca do Rio das Mortes, que tinha São João del-Rei como sua “cabeça”. Para 

facilitar a organização judiciária das cidades e vilas, estas foram separadas pelo Estado 
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imperial entre Comarcas. E era comum que se desmembrassem ou se incluíssem em 

outras, dependendo das variadas situações. Como consta Ivan de Andrade Vellasco em 

sua pesquisa sobre a região, ainda em 1808 a Comarca do Rio das Mortes aparecia 

como a mais populosa da Capitania de Minas Gerais, com uma sociedade de 154.869 

habitantes e 38 mil escravos registrados.
127

 

A até então Vila de Nossa Senhora de Oliveira (que parecia ser chamada assim 

desde 1840), foi elevada à categoria de cidade em 1861.
128

 Não se sabe exatamente o 

número da população escrava nesse exato momento no município, porém o 

Recenseamento Geral do Império de 1872, doze anos depois da emancipação da cidade, 

indica em sua contagem cerca de um total de 7.889 cativos, dentro de uma população de 

aproximadamente 27.046 indivíduos.
129

 Aqueles personagens que ali passaram pelo 

cativeiro haviam de ter deixado resquícios. Nem tão óbvios assim, eu diria, pois foram 

nas entrelinhas de fontes criminais, ironicamente institucionais - e que nem de longe 

foram feitas com o propósito de contar as histórias das camadas negras ou populares -  

que encontraria um pouco sobre as ex-escravas, objeto central deste trabalho.  

Sendo elevada à município em 1861, Oliveira é desmembrada seis anos depois, 

em 1867, da Comarca do Rio das Mortes, e passa a integrar a do Pará.
130

 A “dança das 

cadeiras” não pararia por aí: em 1861 é integrada à Comarca do Rio Lambari, para 

voltar a ser pertencente à do Rio das Mortes em 1871.
131

 Em 1873, é transformada em 

Comarca Oliveirense.
132

 Essas separações e ajuntamentos, que como já disse, eram 

normais e corriqueiros, justificam-se pelas redes de poder, estruturações jurídicas e 

mesmo entraves políticos e econômicos entre essas localidades. 

O início da formação de Oliveira, ainda do período de forte exploração de ouro 

em Minas Gerais, se justificaria pela localização de seu terreno. Um crescimento não 

proposital: mesmo não sendo um centro aurífero, era travessia dos sertanistas que 

percorriam a região em busca de riquezas, e ora ou outra ali paravam.
133

 Para chegar à 

região goiana, e em pontos estratégicos como Sabará, Serra das Esmeraldas e ao 
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caminho para São Paulo, era necessário passar por solo oliveirense.
134

 Assim, algumas 

pessoas que percorreram por ali, se fixaram. 

O itaunense Luis Gonzaga da Fonseca é um dos primeiros e poucos 

investigadores que debruçaram um olhar sobre a origem da ‘‘terra das môças bonitas’’, 

adjeção que o próprio colocou.
135

 Em seu trabalho, publicado em 1961, o autor narra 

uma trajetória do município, elencando seus aspectos socioculturais, políticos e 

econômicos.
136

 Por conta disso, o trabalho de Fonseca acabou se tornando uma base 

importante para reconstituição de uma história local da região. O ponto delicado de seu 

trabalho, em termos de metodologia historiográfica, é o tom memorialístico por meio do 

qual a obra foi construída, como no trecho a seguir, em que narra a chegada dos 

“homens brancos” no local: 

 

Eram homens brancos, na maioria, portuguêses. O aborígene e a fera, a 

codorna e a araponga iam recuando espavoridos, ante aquelas aparições 

vestidas, facões em punho, golpeando troncos e cipós, disparando tiros, 

falando coisas e seguindo ora a direção dos rios, ora a dos picos, ora a da 

bandeira levada à frente do grupo, flaberante ao sabor do vento sertanejo. Das 

inúmeras bandeiras que riscaram o solo mineiro, a mais importante foi a de 

Fernão Dias. O que hoje se chama território oliveirense ficou fora do roteiro 

desse intrépido ‘‘violador de sertões’’. Mas, nas suas pegadas, que quase 

tangêram esse território, começa o primeiro avanço da civilização em rumo 

dessas paragens.
137

 

 

Já ficou provado que realmente Oliveira era passagem para sertanistas em busca 

de regiões auríferas. Mas chega a ser demasiadamente saudosista a maneira como 

Fonseca descreve a passagem desses indivíduos, num tom literário e exuberante, como 

no trecho acima. A descrição da “aborígene e a fera, a codorna e a araponga”, por 

exemplo, não parecem ali surgir a partir de algum registro documental ou relato oral (ou 

pelo menos não há indicativos). Bom com as palavras, o autor literato dá a sua obra, em 

alguns momentos, um escopo cerceado por um certo deslumbre, muito comum em 
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trabalhos memorialísticos feitos com o propósito de marcar e eternizar uma narrativa 

histórica de determinados locais.  

Por outro lado, Fonseca utilizou-se de fontes arquivísticas diversas, e realizou 

um trabalho que possui, em alguns pontos, bom substrato. Portanto, opto por não 

descredibilizar a obra, mas utilizá-la cuidadosamente, cruzando-a com outros trabalhos, 

dados estatísticos, e mesmo informações presentes nos processos os quais irei analisar. 

As já citadas pesquisas de Graça Filho e Vellasco, são, por exemplo, pesquisas 

historiográficas que aparecem aqui como base ideal para esse cruzamento crítico. 

Em relação a alguma obra historiográfica especializada sobre o imediato pós-

abolição da cidade, no entanto, não localizei nenhum trabalho até o momento. O que, de 

certa forma, representa uma perda frente às possibilidades de análise sobre os ex-

escravos que viveram nesses pontos e construíram ali seus caminhos e permanências. 

Felizmente, há trabalhos que abordam o período escravista, como a excelente análise do 

historiador Leonam Maxney Carvalho, que também abordou a questão da relação entre 

negros e Justiça na região, porém em período anterior, de 1840 a 1888.
138

 

Em meados de 1887, às vésperas da abolição, Minas detinha o maior contingente 

escravo do país. Mesmo com oscilações de números da população escrava em áreas 

mineradoras, o número de cativos da província não se desestabilizou. Isso, como 

argumenta Denilson de Cássio Silva
139

, devido à diversificação de atividades 

econômicas presentes em Minas Gerais.
140

 O município de Oliveira é um exemplo deste 

leque: contava com atividades como agricultura, pecuária, pequenas atividades 

industriais e comércio.
141

 Locais onde a mão-de-obra escrava se fazia presente. 

A cidade mineira, na época da emancipação cativa no Brasil, era constituída 

também por outros distritos: Japão, São Francisco de Paula, Cláudio, Ermida e Santana 

do Jacaré são alguns exemplos.
142

 Esses nomes são recorrências frequentes nos 

processos criminais que irei analisar ao longo da dissertação. Pequenas localidades 
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rurais, onde ex-cativos moraram, trabalharam e se estabeleceram, em lavouras ou 

prestando outros tipos de serviços. 

Em meados de 1887, pós-retirada final de Oliveira da Comarca do Rio das 

Mortes, inicia-se um novo processo. Nas palavras de Fonseca, o ano ‘‘marca a 

hegemonia desse segundo ciclo e enseja a emancipação cultural de Oliveira que então 

começa a sair da tutela sanjoanense’’
143

. Acredito que devo fazer aqui novamente 

ressalvas às palavras do autor, visto que, apesar da autonomia conquistada, o município 

permaneceu mantendo relações políticas e econômicas com São João del-Rei, antiga 

cabeça da Comarca, e eixo significativo demais para uma total emancipação em tão 

pouco tempo. Também, realmente não saberia dizer até onde essa relativa 

independência representaria um novo ciclo cultural no município, como pontua o autor.    

Mas uma coisa é certa nas palavras de Fonseca: uma imprensa própria e local é 

criada em Oliveira após esse período de separação com a Comarca do Rio das Mortes. 

No dia 4 de setembro de 1887 é inaugurada a Gazeta de Oliveira, sob a tutela principal 

do jornalista e redator português recém-chegado Antônio Fernal.
144

 O periódico é criado 

dentro de um período de intensificação e prestígio na imprensa mineira, de grande 

interesse populacional.
145

 De 1822 a 1897, Minas Gerais ganhou 861 jornais.
146

 

Mas enganam-se aqueles que acreditam que Fernal tivera Oliveira como 

primeiro ponto em mente para um enraizamento social. Antes de chegar à cidade, 

escrever e dirigir as páginas do jornal do qual foi fundador, Antônio Fernal vivera 

outros trajetos. A Gazeta de Oliveira não seria o primeiro periódico onde o português 

fora redator. Ele também atuou no jornal O Democrata, na cidade de Formiga, anos 

antes.
147

 Além desse fato, Fernal trabalhou como ator e teatrólogo. Constam 

informações de uma turnê efetuada pela Companhia de teatro do português, a “Fernal e 

Cia.”, em cidades de Minas Gerais como Pitangui e Pará de Minas, com espetáculos que 

parecem ter angariado grande sucesso.
148
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Outra informação sobre Fernal, de quem infelizmente não encontrei grandes 

dados sobre seus trajetos anteriores à Gazeta de Oliveira, é que o mesmo fora, em 1895, 

escrivão do cartório de órfãos da cidade oliveirense.
149

 Isso me leva a crer que Fernal 

teria conseguido estabelecer rapidamente, talvez por meio da fama do jornal, laços de 

sociabilidade que poderiam tê-lo levado a tal cargo. Até porque o mesmo poderia ter 

redes timidamente estabelecidas pela experiência adquirida nas viagens com a 

Companhia Teatral, e mesmo durante o tempo em que atuou em O Democrata. Por 

outro lado, não levantaria a mesma hipótese de forma tão contundente em relação ao 

prestígio econômico. Por mais que pudesse transparecer uma estratégia social, ou o 

cargo de escrivão pudesse ter alguma importância simbólica, não me parece que uma 

segunda função seria indispensável para alguém financeiramente bem estabelecido. 

Mesmo porque o jornal ainda era bem recente, e provavelmente não gerara grandes 

lucros nos anos iniciais.  

Entre os jornais criados com o advento da imprensa em Oliveira, podem-se citar: 

O Estandarte (1890), A Borboleta (1891), A Bonina (1893), A Luta (1894), A 

Democracia (1894), O Astro (1894), entre outros.
150

 O que diferenciava a Gazeta de 

Oliveira é que além da circulação na cidade, ela também chegava a outros pontos do 

estado e no Rio de Janeiro, durante as viagens do redator Fernal.
151

 Por conta disso, 

passa a ser chamada, a partir de 1899, de Gazeta de Minas.
152

  

Segundo informações que constam no acervo histórico digital do periódico, o 

jornal, de tiragem semanal, é o mais antigo de Minas e o oitavo mais antigo do país (dos 

que possuem existência até os dias de hoje).
153

 Já passou pelas mãos da Diocese de 

Oliveira por doação, em 1950, e em 1987 foi repassado aos atuais proprietários, a AGM 

empresa jornalística.
154

 Possui, além de todo arquivo disponibilizado no próprio site, 

edições microfilmadas de 1890 a 1989, no acervo da Hemeroteca Digital Brasileira, da 

Biblioteca Nacional.
155

 

                                                                 
149

Processo Criminal 785, CX. 36. Documentos do Fórum de Oliveira, Laboratório de conservação e 

pesquisa documental da UFSJ (LABDOC/UFSJ). 
150

FONSECA, Luis Gonzaga da. op. cit., 1961, p.241. 
151

Informação presente no acervo histórico digital da Gazeta de Minas. Disponível em: 

http://acervo.izap.com.br/ Acesso em 30/03/2018. 
152

FONSECA, Luis Gonzaga da. op. cit., 1961, p.240. 
153

Informação presente no acervo histórico digital da Gazeta de Minas.  
154

Ibidem. 
155

Acervo da Hemeroteca Digital Brasileira, Biblioteca Nacional. Disponível em: < 

http://memoria.bn.br/> Acesso em 30/03/2018. 

http://acervo.izap.com.br/
http://memoria.bn.br/


 

56 
 

Em 2007, como menção comemorativa de aniversário, é lançado o documentário 

Gazeta de Minas: 120 anos de jornalismo e História, produzido pelo jornalista 

oliveirense Luciano Soares, e patrocinado pelo Senador Eliseu Resende – o que me leva 

a crer que ali haveria fins também políticos.
156

 O filme tem o objetivo de contar os 

caminhos do jornal desde sua inauguração, pesquisa encabeçada por Soares. No 

documentário, percebe-se que dados memorialísticos são usados para enfatizar a 

importância histórica do periódico. A coincidência da data de morte de Antônio Fernal, 

por exemplo, que teria ocorrido em 4 de setembro de 1908, ironicamente no dia em que 

o periódico completou 21 anos, é usada para dar este ar de saudosismo. O filme, 

portanto, apesar de se embasar em dados reais, me parece tentar criar uma espécie de 

construção de memória.  

A Gazeta de Minas foi vendida pela família do redator português logo após sua 

morte, passando nos anos posteriores para políticos como Djalma Pinheiro Chagas, 

membro do Partido Social Democrático, o PSD. Nas palavras de Fonseca, o jornal 

nasceu ‘‘neutro e alheio às politiquices da aldeia’’
157

.  É claro que deve-se tomar aqui 

um cuidado com a afirmação do memorialista. Todavia, algumas pistas indicam que de 

fato o folhetim assumiu tal discurso. Alguns próprios integrantes do periódico – como 

veremos na fala de Nelson Leite - e o teor de artigos publicados – como o momento em 

que realça em suas páginas que sempre “guardou (...) a mais profunda neutralidade no 

tocante a abolição do elemento servil”
158

, demonstram a tese de que o jornal teria, pelo 

menos, tentado se esquivar de polêmicas em seus anos iniciais, como ficará melhor 

exposto a seguir. Porém, já adiantando em partes, mesmo em seus primeiros anos de 

circulação, são notáveis certas posições políticas explanadas em suas páginas.  

O que parece ter ocorrido é que o jornal só se assume de fato “político” a partir 

da vigência de Pinheiro Chagas como responsável, em meados de 1908, onde assumiu 

publicamente em suas páginas certos posicionamentos anos à frente, como aquele a 

favor do presidente Arthur Bernardes.
159

 Importante realçar que a família Chagas se 

constituiu como uma das mais influentes no município de Oliveira. Durante o século 

XIX, teve alguns de seus membros, como Pedro Justiniano das Chagas, alinhado ao 

Partido Liberal e envolvido em conflitos com outros indivíduos de poder no 
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município.
160

 Segundo Guilherme Pereira Claudino, essa família, composta por cargos 

importantes na época, como comendadores, deputados e presidente da câmara, 

utilizava-se de estratégias matrimoniais e endogâmicas para perpetuação de poder e 

privilégios.
161

  

Mas a questão aqui é que mesmo aparentemente tentando se esquivar das 

grandes discussões nos anos anteriores à entrada de Chagas, não consigo notar a 

ausência do fator politizado durante a chefia de Fernal. Veremos que mesmo não 

fazendo menções diretamente partidárias até 1908, já havia, em seu conteúdo, debates 

intensos sobre questões relacionadas à abolição, por exemplo, problemática 

notoriamente política.  

Anos depois, em 1950, quando o jornal passa para a supervisão da Santa Cruz 

Publicações Ltda, da Diocese de Oliveira, assume-se novamente uma autoafirmação 

pautada num suposto discurso apolítico e apartidário, o qual tentar-se-ia calcar somente 

em cunhos católicos.
162

 Mas mesmo colocando essa postura inicial neutra, não demorou 

muito o jornal passou a realizar uma campanha anticomunista, levada à frente pela 

Igreja Católica, além de cobrir a realização oliveirense da ‘‘Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade’’, mobilização esta dos setores conservadores contra os regimes de 

esquerda, que antecedeu o golpe contra o presidente João Goulart.
163

  

 Está certo que existia uma relação do medo da ameaça ‘‘transgressora’’ 

comunista aos costumes da Igreja Católica que ia além de questões partidárias, mas de 

estabelecimentos de dentro dos próprios ditames morais da Igreja. Mas a ausência do 

partidário não significa a inexistência do político. E é curioso como o periódico assumiu 

posturas diferenciadas até mesmo dos próprios discursos proferidos, dependendo dos 

contextos estabelecidos. Aqui, a afirmação de um discurso neutro que não ocorreria na 

prática, me parece aproximar-se bem com uma tentativa de construção de memória. Isso 

pode ser lido na própria fala de Nelson Leite, em 2007, um dos antigos cronistas, no 

documentário produzido por Soares. Ali, Leite denuncia a posição do PSD como a 
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causa de um discurso mais politizado proferido nos anos posteriores à entrada de 

Pinheiro Chagas:  

  
Não era o Djalma (Pinheiro Chagas) só não, a Gazeta foi do PSD, e o Djalma 

era o líder do PSD. Então, em vista disso, ela era totalmente contra todo o 

estado de coisas que existia em Oliveira (...). Então, quando o Integralismo 

ganhou da UDN, viu, o quê que houve, o Djalma tomou medo, e o Jornal era 

dele. Aí ele abriu a Campanha tremenda contra nós Integralistas. Tremenda, 

pode olhar os jornais da Gazeta aí.
164

  

 

 A fala de Leite remetendo a eventos passados sobre a mudança de um certo 

escopo ideológico do jornal pode ser um pouco entendida a partir do trabalho de 

Michael Pollack sobre memória e história. Para o autor francês, a memória atua como 

uma “operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer 

salvaguardar”.
165

 Nesse sentido, esse requerimento ao passado serviria ainda para 

“manter a coesão dos grupos”.
166

 Aqui, é preciso ter-se o cuidado para não secundarizar 

a visão de indivíduos participantes do grupo, como Leite, e, consequentemente, para não 

sobrepor a história em detrimento da memória construída em torno de sua concepção.  

Realmente, a fala do cronista é endossada por fatos reais, visto que realmente o 

periódico colocou-se (pelo menos em discurso) como neutro nos anos iniciais de 

atuação. Porém, o que se deve prestar atenção é que os números do jornal, na prática, 

apresentam uma versão bem diferenciada, sendo a despolitização uma representação 

requerida pela equipe do próprio periódico (e endossada por Leite) e que não resume 

realmente o desempenho do jornal. Além disso, é possível notar um elemento de 

“disputa por memórias”, visto que Leite não só compunha o movimento Integralista, 

como abre defesa a ele em sua fala. Portanto, os depoimentos audiovisuais não devem 

ser simplesmente comprados, mas devem ser captados por meio de análise crítica, 

cruzando-os às publicações do jornal e bibliografia, onde memória e história atuam 

juntas, entre hibridismos e trocas. Entendendo, assim, o processo de formação dos 

discursos. 

 Em 1887, quando a Gazeta de Minas foi criada com o nome de Gazeta de 

Oliveira, o país vivia o boom de reviravoltas sociais que antecediam a emancipação. 

Um ano depois, os cativos eram, enfim, libertos, em meio às conturbadas revoltas, 
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posicionamentos políticos e novos delineamentos. Minha ideia de fazer esta 

contextualização inicial de Oliveira e do periódico é propor ao leitor, nas páginas que 

virão, uma breve apresentação analítica sobre os discursos do jornal referentes ao 

assunto da abolição e do lugar social do negro com a nova ordem no município mineiro.  

A ideia, na criação do jornal, como já foi colocada e reforçada por membros, era 

situar-se mais como folhetim informativo, sem fazer grandes posicionamentos em torno 

de debates políticos. Será que o periódico, na prática, apropriou-se dessa postura? Como 

as notícias e artigos publicados sobre a questão da abolição e do ex-cativo foram 

apresentadas? É sobre esses questionamentos que proponho uma leitura a partir de 

agora. Para tal, analisarei os artigos publicados sobre a questão da abolição e mesmo 

sobre o a imagem da mulher negra, nos anos iniciais de circulação do jornal, sob a 

chefia de Fernal, que coincidiram também com os debates em torno da emancipação 

cativa. 

 

 

1.3 “Quem pega em cobra é mordido”: Os discursos sobre a libertação cativa nas 

páginas do Gazeta de Oliveira 

  
Augustos e digníssimos senhores representantes da nação. A vossa reunião, 

que sempre desperta fundadas esperanças, causa-me grande júbilo pelo muito 

que confio em vossas luzes e patriotismo. S. M. O Imperador, meu muito 

amado pai, obteve na Europa o proveito que os médicos prognosticaram. 

Tudo indica que brevemente ele regressará à pátria para lhe consagrar de 

novo a incansável dedicação. 

(...) Está concluída a missão do árbitro nomeada por parte do Brasil para 

completar as comissões mistas internacionais reunidas em Santiago.  

Foram resolvidas por transação as reclamações que as comissões não 

julgaram.  

Celebrou-se nesta corte com os plenipotenciários das repúblicas Argentina e 

Oriental Uruguai, uma convenção sanitária que ainda não foi retificada.  

A ordem e a tranquilidade públicas não sofreram alteração.  

Alguns tumultos locais de origem restrita e fortuita, foram imediatamente 

apaziguados. 

(...)A extinção do elemento servil pelo influxo do sentimento nacional e das 

liberdades particulares em honra do Brasil adiantou-se, pacificamente, de tal 

modo que é hoje aspiração aclamada de todas as classes, com admiráveis 

exemplos de abnegação de parte dos proprietários.  

Quando o próprio interesse privado vem espontaneamente colaborar para que 

o Brasil se desfaça da infeliz lembrança, que as necessidades da lavoura 

haviam mantido, confio que não hesitareis em pagar do direito pátrio a única 

exceção que dele figura em antagonismo com o espirito cristão e liberal de 

nossas instituições.  

Mediante providências que acautelem a ordem na transformação do trabalho 

apressem pela emigração o povoamento do país, facilitem as comunicações, 

utilizem as terras devolutas, desenvolvam o credito agrícola e aviventem a 

indústria nacional, pôde-se asseverar que a produção sempre crescente 

tomará forte impulso e nos habilitará a chegar mais rapidamente aos nossos 

auspiciosos desejos.  
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Augustos e digníssimos senhores representantes da nação – muito elevada é a 

missão que as circunstancias atuais vos assinalam. Tenho fé que 

correspondereis ao que o Brasil espera de vós. Está aberta a sessão.  

Izabel, princesa Imperial regente.167 
 

 

A edição do 13 de maio de 1888 da Gazeta de Oliveira foi aberta, em primeira 

página, com uma fala do Trono proferida pela Princesa Izabel, que assumira o lugar de 

seu pai, o Imperador Dom Pedro II, desde a ida do mesmo - que se encontrava 

adoentado - para a Europa. Essa fala abriu a 3ª seção da 20ª Legislatura D’Assembleia 

Geral, do dia 3 de maio de 1888. Na mesma, foram tratados assuntos relacionados às 

mudanças econômicas e sociais que deveriam ocorrer no Brasil, e citados alguns 

repasses, como os tratados na última convenção sanitária entre Brasil, Argentina e 

Uruguai. Essas convenções, ocorridas no final do século XIX, tinham como objetivo 

uma integração e abordagem de temas de interesse dos países participantes, como 

relações comerciais, imigração europeia e surtos epidêmicos; e, assim, encontrar 

possíveis soluções para tais questões.
168

  

Também foi citada a problemática da abolição dos cativos, que já era tema 

recorrente e esperado. Pressões externas e motins sociais no interior do país 

intensificavam a velocidade das discussões. O trono não poderia mais deixar de ceder às 

exigências do contexto, e ao mesmo tempo, precisava acalmar as classes conservadoras 

brasileiras, em especial os proprietários. Um discurso calcado na preocupação com a 

ordem parecia preparar a sociedade para aquilo que já escorregava pelas mãos do 

controle imperial, a libertação do elemento servil.  

Não foi ‘‘pacificamente’’ e muito menos ‘‘aspiração aclamada de todas as 

classes’’ que a questão abolicionista foi tratada e levada à frente. Notícias de levantes, 

movimentações escravas e organizações políticas rondavam a Corte já havia algum 

tempo. Como já mencionado aqui e constado por Machado, mesmo com as tentativas 

dos órgãos policiais em “abafarem” essas notícias para evitar o pânico geral, logo estas 

escorreram pelos dedos.
169

 Mattos abordou que em São Paulo, o Partido Conservador 

começou a se aproximar da causa abolicionista em 1885, devido ao número expressivo 

de fugas e revoltas escravas, propondo alforrias condicionais.
170

 Devido ao “insucesso” 

destas, em 1888 os paulistas já se colocavam totalmente a favor da causa abolicionista, 
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temendo motins.
171

 A autora ainda pontuou que jornais como a Gazeta Sul-Mineira, 

periódico de São Gonçalo do Sapucaí e declaradamente conservador, passa a 

demonstrar nos últimos anos de escravidão uma “tímida simpatia” pelas alforrias 

condicionais, devido ao problema da ordem.
172

 

Está certo que a alta elite proprietária não compunha numericamente a maior 

parte da população do país. Porém, formava um dos principais eixos econômicos e 

políticos, sustentatórios da monarquia.  Esses ‘‘admiráveis exemplos de abnegação’’ 

não poderiam ser apenas ignorados pela Coroa, daí a necessidade de um discurso de 

imposição e garantia de ordem e tranquilidade. Discurso que deveria incluir a 

estabilidade produtiva dos fazendeiros mediante recursos como indenizações, a 

transformação do trabalho e entrada do serviço braçal do imigrante. 

A abertura da sessão do dia 3 de maio só foi publicada na Gazeta de Oliveira no 

dia 13 de maio de 1888, dia do estabelecimento da Lei Áurea. A notícia oficial da 

emancipação cativa só viria a ser publicada uma semana depois, na edição do dia 20 de 

maio. Compreensível, ao analisarmos os recursos de comunicação da época.  

 O jornal oliveirense, que como já dito, na época contava com a chefia de redação 

de seu fundador, Antônio Fernal, e era o comunicativo de maior alcance no município, 

cobriu todos – ou a maior parte - dos informes institucionais advindos da Corte, 

relacionados à questão abolicionista. É claro, não poderia estar ausente, enquanto 

periódico informativo, de demasiado assunto, que se tornou comum na região devido ao 

número significativo de pequenos e médios proprietários rurais. Além disso, a 

população esperava ansiosamente as novidades em torno da discussão. Mesmo que a 

maior parte da população nesse período fosse analfabeta, ainda mais em localidades 

interioranas como Oliveira, o problema do elemento servil ocupava as rodas de 

conversa, reuniões de agricultores e os temas mais falados.  

A Gazeta de Oliveira tinha, na época, como subtítulo principal a frase ‘‘Órgão 

commercial, agrícola, noticioso e litterario’’. Continha, como os folhetins importantes 

de outras regiões da Corte, crônicas literárias, críticas, informes oficiais e comerciais, 

notícias internas e externas. A maior preocupação do jornal, relacionado ao tema da 

emancipação cativa, estava no tocante, como já dito, à situação dos agricultores, com 

um número significativo de artigos sobre plantações, vendas, comércio externo e outros 

assuntos de interesse agrícola. O periódico concentrava-se em colunas pequenas, 
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contendo no máximo 4 páginas. Notícias tidas como relevantes, como a fala do Trono 

citada, ocupavam a primeira página e um espaço maior.  

Os assinantes do Jornal deveriam efetuar o pagamento antecipadamente, e só 

poderiam requerer assinaturas no tempo mínimo de um ano, por 10 mil réis. 

Publicavam-se crônicas literárias de outros órgãos e de possíveis colaboradores, que no 

ano de 1888 deveriam pagar 80 réis por linha da publicação e 5 mil réis por cada coluna. 

Ou seja, publicar no periódico era para poucos, mais especificamente para os mais 

“enraizados” e favorecidos economicamente da região. A última parte do jornal 

geralmente era reservada a anúncios publicitários de comerciantes de Oliveira: 

armazéns, escritórios de advocacia, medicamentos, no valor de 15 mil réis por anúncio. 

Nesse período, o órgão ainda não trabalhava com fotografias ou imagens.  

 O que mais chama atenção no folhetim é, sem dúvida, o conteúdo escrito e 

publicado das crônicas críticas. Antes do 13 de maio de 1888, a questão da virada do 

trabalho cativo para o livre preocupou os donos de plantações em Oliveira, setor 

responsável por um dos mais importantes eixos de economia da cidade, e também no 

restante do país. A Gazeta de Oliveira, “jornal agrícola’’, não deixou de se posicionar 

sobre o assunto. No domingo de 1º de abril de 1888, na coluna “Questões de 

atualidade’’, sem assinatura específica, abordou o problema prático da transformação do 

trabalho:  

  

Este nos parece o lado prático do problema que agora se discute, é sob esse 

ponto de vista que desejamos ver debatida a questão da transformação do 

trabalho, que por sua vez se acha ligado a assunto de muita atualidade, de 

muita transcendência que nos limitaremos a esmerar, chamando para eles a 

atenção dos mais competentes e interessados. São eles constituídos pelos 

fatos: lei de locação de serviços, lei obrigando libertos e vagabundos a 

sujeição do trabalho, e nesse sentido lembramos que o restabelecimento do 

recrutamento forçado única medida que é capaz de fazer com que a parte 

ociosa da população se empregue (...) Encarado sob esse prisma, o 

abolicionismo é, e ninguém o contesta, uma ideia divina e de largas vistas, 

mas quando ele serve de pretexto ao vicio a ociosidade e a vagabundagem 

que visa apenas o nivelamento das classes e o desejo ardente de destruir o 

que está feito, no intuito único de anarquizar o país, então o abolicionismo 

com justa razão está classificado ao lado do niilismo, do socialismo, do 

fenianismo e do comunismo cujas ideias nunca foram sancionadas pela parte 

sensata da população do globo e Oxalá não nos seja ainda preciso obter do 

parlamento leis iguais a que acaba de ser votada no reichstag alemão contra 

os socialistas que é assim sustentada pelo Sr. Puttkamer, ministro do interior 

da Alemanha.173 
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O texto publicado começa com o tímido (e até diria engasgado) elogio à 

emancipação, mas logo cai em preocupações de interesse da classe proprietária, 

referentes à mão-de-obra.  Chama a atenção não só essa dualidade, mas a forma como o 

uso das palavras e adjetivos foram utilizados: libertos e “vagabundos” ocupavam ali, a 

mesma abordagem, as mesmas linhas. De um lado, o abolicionismo retratado como uma 

ideia “divina”, mas se escapasse às vistas da organização social, era intitulado como 

ideário anarquizante: a linha tênue que separava as duas concepções parecia pequena. A 

emancipação era colocada ao lado de categorias “aterrorizantes” para as elites, como o 

socialismo e o comunismo.  

Os reformadores nacionais achavam necessário, num período de transição para a 

sociedade livre, instituir medidas pedagógicas afim de disciplinarizar os libertos e 

também a população mais pobre. Para Célia Maria Marinho de Azevedo, aos olhos do 

Estado os governados deveriam ser moldados, passando por uma educação moral 

“civilizadora”, a fim de se tornarem braços trabalhadores úteis para o progresso do 

país.
174

 A transformação do trabalho passava por esse âmbito.  

Em 1879 é instituída a Lei de Locação de Serviços, que regularia o trabalho nas 

lavouras, com a “ameaça” da possibilidade de uma abolição próxima. Apelidada de “Lei 

Sinimbu”, a legislação previa punições e obrigações mais rígidas em contratos de 

empregabilidade.175 Oferecia aos fazendeiros, nas palavras de Maria Lúcia Lamounier, 

“as garantias necessárias para o uso de seus serviços e o cumprimento dos contratos”.176 

 O vício e a ociosidade da população liberta vieram realçados ao lado da 

necessidade de se empregar novos braços trabalhadores nas lavouras, nem que para isso 

o alistamento forçado tivesse de ser utilizado. Trabalhadores livres e negros alforriados 

não viam mais tanta necessidade em prestar serviços para proprietários, porque além das 

formas de subsistência que os mesmos já articulavam a algum tempo, os fazendeiros 

não tinham mais tanto controle sobre seu tempo de trabalho.
177

 Assim, a coerção 

aparecia como o único meio possível.
178

 Confirma Mattos o fato que, na segunda 

metade do século XIX, os esforços de fazendeiros, escravistas e outros agentes políticos 
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se concentravam nas estratégias em se encontrar novos caminhos para a transformação 

do trabalho.
179 

 

A briga, inclusive, estendia-se a outros indivíduos. Mattos notou, por exemplo, 

ao investigar o jornal O Monitor Campista, de Campos, que a preocupação ali não se 

resumia somente à problemática da reorganização do trabalho, mas também em torno da 

questão da disputa entre fazendeiros, abolicionistas e empreiteiros, para saber quem 

teria direito no agenciamento de trabalhadores.
180

 O periódico foi um daqueles que 

alertaram para o “perigo” da ação dos empreiteiros em aumentar a vadiagem, e 

endossou a voz da insatisfação senhorial frente à independência dos libertos em 

organizarem seus próprios eixos de empregabilidade.
181

 

A Gazeta de Oliveira posicionou-se tão explicitamente em favor fazendeiros, 

que acabou comprando uma briga com outro periódico mineiro, que se posicionara 

favoravelmente à libertação escrava. O Bom Sucesso, órgão de mesmo nome de sua 

cidade sede, teria publicado indiretas ao jornal de Antônio Fernal por conta de tal 

divergência, acusando-o de apoio aos escravocratas. Infelizmente não consegui localizar 

tal artigo. Mas dentro da Gazeta de Oliveira, inclusive na mesma edição da fala da 

Princesa, a resposta foi certa:  

 

(...) Diga-nos o colega: em que se funda a sua teimosia em querer a todo o 

transe apresentar-nos ao público como escravocratas? A Gazeta de Oliveira 

guardou sempre a mais profunda neutralidade no tocante a abolição do 

elemento servil, porque teve o bom senso de não agitar, no meio em que vive, 

essa incandescente discussão; pois no fim das contas é a lei que vem 

satisfazer as aspirações de uns e obrigar a outros a obedecer ao que ela 

decretar.  

O único artigo publicado por nós e que se prende à questão aludida, e em que 

confessamos, veja-se bem, que a escravidão estava extinta, foi sobre a 

transformação do trabalho: e embora o nosso colega não partilhasse as ideias 

que n’este particular expendemos, não quer isso dizer que não fossem elas 

ditadas pelo amor que consagramos ao progresso de nossa terra, e que não 

estivessem de nosso lado homens de bom pensar. 

A propósito: que proveito tirou o nosso colega da publicação de seus artigos 

abolicionistas no próprio lugar em que fez gemer o prelo?
182 

 

 Aparentemente ‘‘a mais profunda neutralidade no tocante à abolição do 

elemento servil’’ acabou não trazendo tanto convencimento ao Bom Sucesso e 

provocando a disputa de discursos entre os dois periódicos. Oiliam José realça uma 

certa pacatez no processo de abolição mineiro, abordando que aqui ela ocorreu de forma 
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mais harmoniosa devido à falta de fortes campanhas abolicionistas e pela presença de 

um núcleo homogêneo conservador e escravista no estado.
183

 Porém, refuto um pouco 

esta noção, visto que são nessas disputas de falas e posicionamentos, nem sempre tão 

explicitadas, como apresentado entre os dois jornais, que ao meu ver ocorreram as 

tensões da abolição em Minas.  

Denilson Silva percebeu, por exemplo, ao investigar o processo de abolição em 

São João del-Rei, que os caminhos para a emancipação foram variados e intensos.
184

 

Agentes jurídicos, proprietários de escravos, cativos, libertos e membros da imprensa 

local, longe de seguirem uma premissa consensual, envolveram-se em duras brigas em 

torno da problemática abolicionista. Para o autor, o fato de ter havido grupos poderosos 

no entorno de diretrizes mais conservadoras na província, não deve excluir o fato de 

haverem ali também atores que fugiam dessa linha “consensual”, oferecendo 

alternativas nesse processo de disputa.
185

  

Juliano Custódio Sobrinho, ao debruçar-se sobre o Sul de Minas também 

apresentou um resultado diferente daquele seguido pela historiografia clássica, de que a 

abolição mineira teria ocorrido em meio a um “marasmo” de posições. Segundo o 

historiador, o “mito da mineiridade”, que colocaria Minas numa posição de ordem 

eminente, nada mais era que um projeto político desenhado para a província, e reiterado 

por anos pela historiografia.186 O autor notou que nessa região, além daqueles que se 

utilizaram de medidas emancipadoras e mais tímidas, havia indivíduos que 

extrapolaram as medidas legais para a conquista da liberdade.
187

 É neste sentido, dos 

múltiplos posicionamentos, que estivera o caráter do processo abolicionista mineiro, 

que diferentemente da percepção de Oiliam José, ultrapassava as formas conservadoras 

e fluídas por suposta pacatez.  

Na edição do dia 27 de maio de 1888, a Gazeta de Oliveira fez uma publicação 

relacionada à abolição. Em tom festivo, um artigo foi noticiado sobre a atitude dos 

libertos advinda com o 13 de maio, quando comemoraram a promulgação da data pelas 

ruas da cidade:  

  
Festa à liberdade 

Na bela noite de domingo passado, 20 do corrente, os novos cidadãos que 

acabam de entrar para a comunhão brasileira, graças à vontade da nação 
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auxiliada pelos poderes públicos, reuniram-se na praça do Cruzeiro, e 

precedidos de banda de música dirigiram-se à casa do Redator-chefe d’esta 

folha, manifestando eles o indizível contentamento por meio de calorosos 

vivas – ao mesmo tempo que <<voa, remonta impaciente aos ares o onívomo 

foguete estrepitoso. >> 

(...) Daí os recém-libertos, acompanhados de muitas outras pessoas, foram 

parar a frente da casa do Exmº Senhor Doutor Felisberto Soares de Gouveia 

Horta, muito digno Juiz de Direito d’esta Comarca, o qual, com sua palavra 

eloquente e respeitosamente ouvida, pronunciou um belo discurso em que 

saudando a liberdade bem entendida, aconselhou-os que empregassem toda a 

sua atividade no trabalho, educassem suas famílias e fugissem, como da 

peste, de frequentarem as tabernas. Ao terminar o S. Exmº tão oportuno e 

criterioso foram lentadas entusiastas vivas. (...) Reinou sempre a maior ordem 

n’este registro pela solução radical de um problema tão urgente, e estamos 

convencidos de que a decisão dada pelos poderes públicos não trará nenhuma 

perturbação grave ao trabalho, menos ainda é ordem pública.188 
 

 

Outros periódicos espalhados por Minas, acompanhando a efervescência da 

imprensa nacional, publicaram a notícia, seja pelo apoio real à causa, seja pela proteção 

de seus interesses pessoais.
189

 Ao lado das comemorações e do tom caloroso de 

recepção da emancipação realçada pelo periódico oliveirense, estava ele ali presente: o 

medo da desordem. Na verdade, a âmbito nacional, a maioria dos ex-escravos tinha 

recebido a liberdade antes da data, com as estratégias empreendidas para conquistas de 

alforrias e as leis emancipacionistas, como coloca Albuquerque.
190

 Mesmo assim, a data 

teve um significado muito expressivo em muitas regiões do país, para além das áreas 

cafeeiras. Principalmente em Minas Gerais, que como já dito, configurou a maior parte 

da população escrava do Brasil.  

Antes mesmo da abolição, nos anos finais do sistema escravista, o temor a 

motins aparecia nas falas dos senhores de cativos. E ao mesmo tempo, surgia também 

como argumento dos emancipacionistas, quando estes afirmavam que uma abolição 

cuidadosa representaria uma busca pela prevenção à desagregação social.
191

 Com a 

institucionalização do fim do cativeiro e as mudanças culturais empreendidas, ações 

organizativas deveriam ser efetivadas. 

 Nos anos anteriores à abolição já tramitavam projetos que disciplinassem os 

negros alforriados.
192

 Aprendizado profissional e coerção policial jurídica eram 
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elementares enquanto estratégias disciplinares.
193

 Além disso, práticas de repressão e 

controle serviriam para colocar, de certa forma, “os indivíduos em seus lugares’’.  

Segundo o artigo do jornal, os ex-cativos teriam se dirigido para a frente da 

residência de Fernal, que os saudou pela liberdade alcançada, com alegria. O argumento 

carregado pelo periódico, contra aqueles que lhes acusavam de apoio ao escravismo, é 

de que não se colocavam contra a abolição, mas sim preocupavam-se com os dias 

posteriores dos agricultores de Oliveira, público alvo do jornal. Por isso, o realce a uma 

suposta “satisfação” do seu redator-chefe com o acontecimento.  

Em relação à percepção negra sobre o 13 de maio, é possível retirar algumas 

considerações. Jornais espalhados por Minas registraram a participação dos libertos nas 

comemorações daquele dia, seja figurando os palcos, ou realizando festas, cânticos e 

batuques nos subúrbios da cidade.
194

 A própria Gazeta de Oliveira, seja por qual 

intenção, acabou por efetuar registros parecidos, apesar da preocupação pela ordem e os 

momentos de “auto exaltação” dividirem espaços e deslustrarem a celebração da data 

em suas páginas. Com certeza, para os negros que brandeavam os “vivas” daquele dia, 

os significados da alegria iam de encontro às expectativas sobre a cidadania alcançada a 

partir do direito de liberdade. Apesar das dificuldades que cerceariam seus caminhos, 

aquele era certamente o momento para brindar sua nova autonomia e a sensação de 

independência sem as rédeas senhoriais.  

Ana Flávia Magalhães Pinto, em seu importante trabalho sobre imprensa negra 

no país, foi uma das responsáveis por analisar e registrar enquanto pesquisa 

historiográfica a percepção dos negros, nos jornais, acerca da abolição.
195

 Ao debruçar-

se, por exemplo, sobre as páginas do periódico negro e abolicionista O Exemplo, da 

região sul do Brasil, a autora notou a presença de um discurso que estava bem longe de 

dar vivas à princesa Isabel ou à monarquia, na edição comemorativa do 13 de maio em 

1893. Herculano Silva, um dos redatores, fez questão de realçar que a abolição “fora 

arrancada: 

 
pelo povo aos altos poderes”. Portanto, os governantes não fizeram favores 

libertando-os, porque livres eram eles quando, contra todos os preceitos 
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divinos e humanos, arrancaram-nos de seus lares aos braços da mais 

degradante condição – cativa!”.
196

 

 

 

O periódico de Porto Alegre, de escopo ideológico completamente inverso à 

Gazeta de Oliveira, não tirou a importância do 13 de maio, mas deu-a, como mérito, 

inteiramente às camadas negras populacionais. Além disso, alertava os homens e 

mulheres negras a comemorarem a data, porém como reivindicação de seus direitos 

enquanto cidadãos.
197

 Mesmo que o folhetim oliveirense - por óbvias questões - não 

tenha dado voz aos libertos para apresentarem sua versão, é com as linhas de 

informativos como O Exemplo que podemos notar que os discursos eram bem 

heterogêneos e não se limitavam à postura adotada pelo jornal de Fernal. Percebe-se 

também que a população negra em várias áreas do país estava atenta aos 

acontecimentos, demarcando sua posição dentro de veículos como a imprensa.  

Cerca de um mês depois da promulgação da abolição, a folha oliveirense solta 

uma nota com dizeres diretos aos fazendeiros, criticando os republicanos, muitos desses 

últimos apoiadores das novas reformas e abolicionistas. O artigo (como quase todos 

analisados até aqui) não contém assinatura. Cobra uma ação dos republicanos em 

relação ao trabalho nas lavouras com a emancipação:  

  
Aos Srs. Agricultores   

 

Querendo aproveitar-se da incerteza e da indecisão que no espírito de alguns 

honrados representantes da nossa lavoura possa ter produzido o glorioso ato 

do governo extinguindo a escravidão no Brasil, os idolatras da República vão 

se apresentando agora, expondo as utopias com que alimentam sua 

imaginação exaltada e propondo as variadíssimas e multiformes teorias do 

governo com que sonham e que na prática dificilmente poderá ter 

estabilidade, atentas as condições do país.  

De todos esses reformadores, que nenhum auxílio prestaram ao país, quando 

se tratou de abolir o cativeiro, que se conservaram indiferentes e silenciosos, 

quando os interesses dos agricultores se achavam em jogo; que deixavam a 

momentânea questão do elemento servil desenvolver-se e chegar-se ao seu 

desenlace, sem que lhes merecesse a honra de um artigo prenhe de ideias 

adiantadas e de ensinamentos uteis. 

(...) Porque se calavam ontem os republicanos?  

Porque vociferam hoje? 

Não era de seu dever orientar o espirito dos nossos legisladores, quando eles 

tinham em mãos o futuro da pátria, que eles, republicanos, dizem amar de 

coração? 

Não é ridículo que eles transformem hoje em arma de combate um ato 

generoso que devia ser praticado por eles, logo que conseguissem estabelecer 

no Brasil o seu sistema de governo?  
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Cautela Srs. agricultores! Não aceiteis precipitadamente os conselhos que vos 

dão da ultima hora. Eles vos julgam despeitados e por isso contam com a 

vossa adesão....198  

 

Não colocarei o periódico como jornal monarquista, pois o binarismo 

monarquistas versus republicanos pode levar a análise a uma certa taxação simplista, e 

em nenhum momento - apesar da ligeira simpatia em alguns instantes da Gazeta de 

Oliveira com a figura do Imperador -  percebi essa afirmação de forma muito clara. Um 

dos pontos difíceis de se analisar a imprensa são essas complexidades de opiniões. O 

centro de crítica aos republicanos estava mais no tocante à transformação do trabalho, 

consequência do discurso que levou à emancipação. 

Mesmo que não houvesse um consenso entre os abolicionistas sobre a temática 

republicana, segundo Maria Helena Rolim Capelato, é o projeto da República que 

consolida a abolição.
199

 Aqui, trago um contraponto que não anula, mas complementa a 

leitura da autora: mesmo que algumas leis imperiais sejam vistas como graduais ou 

ilusórias, foi ainda na monarquia que os direitos dos negros começaram a se 

constituir.
200

 Daí o porquê, para Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, de uma parcela de 

ex-cativos e massas populares terem entrado em conflito com o projeto republicano. Era 

menos um apoio ao Império, e mais um cuidado com os direitos conquistados.  

Falando em direitos dos libertos, em janeiro de 1889, ainda nas vésperas da 

Proclamação da República, a Gazeta de Oliveira solta um texto um tanto quanto 

intrigante, sobre um fato ocorrido na cidade: 

 

Era só o que faltava... 

 

No dia 11 do corrente em tal cidade vieram dois libertos, da freguesia do 

Japão, representando os seus concidadãos ultimamente redimidos pelo 13 de 

maio, assim de saberem da autoridade se deviam ou não continuar ao serviço 

de seus ex-senhores, sem perigo para a liberdade que a lei lhe concedeu, 

porquanto indivíduos a que propalam, d’aquele lugar e mesmo nesta cidade, 

que os libertos aos serviços dos ex-senhores serão de novo reduzidos à 

escravidão, caso não os abandonem até o dia de S. Sebastião...  

Compreende-se perfeitamente a especulação torpe de tais agiotas que 

procuram pescar em aguas turvas, transtornando a ordem do trabalho e 

explorando a ignorância desses libertos.  

A estes dizemos, que a liberdade concedida para o seu engrandecimento e 

prosperidade é imorredoura, e àqueles que o meio é muito baixo e infame.  
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Á lavoura aconselhamos toda a energia para com estes perturbadores da 

organização do trabalho e da nossa prosperidade.201  
 

Realmente é um fato de se chamar atenção, dois libertos se dirigirem às 

autoridades porque ouviram dizer nas redondezas que seriam colocados novamente à 

condição de cativos. Mas será o questionamento mero “fruto de ignorância”? Diria que 

não. Primeiramente, a abolição enquanto acontecimento oficial ainda era um fato muito 

recente, com menos de um ano de promulgação.  Depois, o medo da reescravização não 

parecia ser totalmente infundado, visto contextos anteriores em que a lei, na prática, não 

tinha um funcionamento tão rígido. Sidney Chalhoub mostrou que a reescravização de 

forros não era uma prática incomum: durante os anos finais de cativeiro no Brasil, 

processos entre herdeiros e alforriados faziam-se presentes. Alguns senhores cediam a 

liberdade nas cartas de testamento, e os herdeiros voltavam a tornar o negro à condição 

de escravo após a morte do testador, de acordo com as circunstâncias.
202

 Chegavam a 

ponto de até darem sumiço às cartas de bens para facilitarem tal ato.
203

 

Mesmo os acontecimentos contemporâneos ao momento da emancipação eram 

motivos suficientes para não deixar a população negra tranquila. Hebe Mattos registrou, 

por exemplo, outro caso da cidade de Campanha, onde o já lembrado advogado 

abolicionista Braulio Lian se envolveu em brigas jurídicas contra fazendeiros e 

autoridades da cidade (inclusive policiais), acusados de estarem reescravizando libertos 

mesmo após a abolição.
204

 Olhando por este âmbito, das fragilidades judiciais, fica mais 

compreensível entender a percepção daqueles que já no pós-abolição ainda tinham 

medo de serem colocados sob o julgo do cativeiro novamente. 

 Outro ponto que não faz o boato ser tão descabido, é a própria seleção dos 

envolvidos. Na construção do rumor, apenas os libertos que ainda permaneceriam 

trabalhando para seus ex-senhores estariam correndo o risco de uma nova escravização. 

Mesmo que nem sempre funcionasse na prática, tentar manter os ex-cativos por perto, 

morando em suas terras ou prestando serviços para si, era uma tática paternalista usual 

entre ex-proprietários. Parece, nesse caso, que correr o risco de ser colocado outra vez 

como mão-de-obra cativa era uma realidade mais próxima e amedrontadora do que se 

poderia hoje imaginar. Em relação àqueles que tentassem desorganizar os rearranjos de 

trabalho nas fazendas, espalhando certos tipos de boatos como esses, a resposta do 
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jornal era certeira: “à lavoura, aconselhamos toda a energia para com estes perturbadores 

da organização do trabalho e da nossa prosperidade’’.  

 O ano de 1889 também se iniciou na Gazeta de Oliveira com um assunto 

polêmico e ligeiras alfinetadas distribuídas pelo informativo à monarquia. A 

complexidade política da questão abolicionista no Brasil é notável, fato inegável. O 

Império, durante os anos finais do século XIX teve de ceder cada vez mais espaço para 

os abolicionistas dentro de seus pleitos. Com certo cuidado e limite, obviamente. Mas 

para preservar o lugar moral e político, os monarquistas tiveram de ceder, mesmo que 

parcialmente, a presença dos militantes emancipacionistas dentro de seu Parlamento. E 

o periódico parece não ter gostado muito da aproximação: 

 

Quem pega em cobra é mordido... 

 

A questão da organização, depois de 13 de maio, de uma associação perigosa 

até pelo título que tomou e principalmente pelas animações que ha 

encontrado nas altas camadas do poder, que pessoalmente da parte da 

princesa imperial, quer dar dos mais fervorosos aderentes da monarquia, quer 

dos conselheiros da coroa, levanta uma série de questões, cada qual levando 

em seu bojo consequências terríveis.  

Em primeiro lugar comenta-se o ódio dos ex-escravos contra as classes 

conservadoras da sociedade, espacialmente contra os agricultores e 

comerciantes, os mais interessados na manutenção da ordem pública.  

Essas classes, já desgostosas com a monarquia, se afastarão mais desta 

infalivelmente, quando se convencerem de que aquela tem o seu principal 

apoio em uma classe composta de indivíduos boçais e ignorantes, sem noção 

de Deus e da moral, da ideia do dever e que acreditam que devem a sua 

liberdade não a si ou estes que hostilizam hoje, mas sim ao Imperador e sua 

filha.
205 

 

Vamos por partes. Em 1884, o baiano Manoel de Sousa Dantas, senador e 

conselheiro de Estado, foi escolhido para “descascar o abacaxi” da questão do elemento 

servil, dentro do Parlamento Imperial. Angela Alonso demarca que, numa ocasião cuja 

monarquia se via num fogo cruzado entre os abolicionistas e escravistas furiosos - sua 

maior base de apoio - Dantas “se dispôs a agarrar o cargo que ninguém queria”.
206

 

 Tido como reformista e como bom articulador entre ambas as partes, Dantas foi 

visto como o estabelecedor da aliança entre abolicionistas e governo. Propôs uma 

reforma que deixou os ânimos dos escravistas ainda mais acalorados. Tentando manter 

uma certa estabilidade de relações, Dantas instituiu o “Projeto 48”, baseado em algumas 

leis, entre elas: multa e proibição de venda de cativos entre províncias, mudanças nas 
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taxas indenizatórias de senhores, assalariamento e distribuição de colônias agrícolas 

para libertos e imigrantes.
207

 

 A proposta foi criticada dentro dos gabinetes pelo Partido Conservador, recém 

acendido.
208

 E também fora dele, pelo desabrochar de inúmeros Clubes de Lavoura, 

descontentes com a situação.
209

 O projeto polêmico, logicamente, foi barrado em 

votação dentro da Câmara. Mas o Imperador, pressionado pelo contexto, acabou 

deliberando o plano, para frenesi da oposição escravocrata.
210

 

 Mesmo com a coalisão eleitoral posterior entre governo e movimento, tipos de 

situações como essas foram decisivas na construção da visão descontente dos 

fazendeiros em relação ao regime monárquico. Para Alonso, “os escravistas estavam na 

condição anterior dos abolicionistas, sem a bênção do governo, descrentes das 

instituições, e decidiram, como os adversários, expressar seus pleitos no espaço 

público”.
211

 Mesmo com momentos tensos entre emancipacionistas e Império, as 

ocasiões de aproximação ocorreram de acordo com a conjuntura e os interesses em 

voga. E se estenderam aos anos livres do escravismo. 

 Logo que a Lei Áurea foi aprovada, outro momento de aperto de mãos entre os 

dois lados foi lançado. Desta vez, por interesse maior dos abolicionistas. Era preciso 

estar perto do poder político para garantir que a lei efetivamente vigorasse, e além disso, 

para autores como Gabriela Pereira Martins, aproximar-se do Parlamento monárquico 

era central para que as suas reivindicações progressistas fossem atendidas.
212

 Outra vez, 

desgostosos ficaram os antigos escravistas, que se encontravam atrás de apoio para a 

transformação do trabalho nas lavouras.  

 O artigo da Gazeta de Oliveira não termina por aí. Além do descontentamento 

agrícola com a junção esporádica do Imperador e sua filha com a dita “organização 

perigosa”, ainda foram citados e atenuados no mesmo texto outros elementos em 

relação ao sistema escravista:  
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(...) O brasileiro, por índole, é a criatura mais tolerante do universo, e é 

justamente por isso que por mais de dois séculos de escravidão nunca nós 

houve ódio de raças.  

Mas agora os brancos compreendendo que esse ódio é principalmente 

açulado por quem tem a responsabilidade do poder, trataram de unir-se para 

hostilizar a monarquia que procura apoio em semelhante ordem de coisas e 

para defender-se contam com esses infelizes instrumentos que, manejados 

por perversos e inteligentemente, ameaçam de modo permanente a vida, a 

propriedade e a honra das famílias dos brancos.  

A monarquia com isso só tem a perder, enquanto ganha a causa 

republicana.
213 

 

Bom, parece que para os redatores do periódico, os crimes e assassinatos a 

senhores ocorridos nas últimas décadas da escravidão, por ex-cativos revoltosos com 

sua situação, não foram suficientes para solapar a hipótese de que nunca houvera no 

país o citado “ódio de raças”. Ali, me parece mais uma tentativa de construção de 

narrativa. Na verdade, não acredito na premissa de que essa seria a percepção real (ou 

pelo menos a única) da situação por parte da equipe do jornal, mas sim, o que desejava-

se passar ao leitor. Até porque a questão conflitiva foi bastante citada após o 13 de 

maio, e os dirigentes brasileiros, incluindo o ministro Rui Barbosa, temiam e 

arquitetavam uma forma desse “ódio entre raças” não explodir com a abolição.
214

 Não 

se trata de mero mascaramento, mas sobre jogo de discursos contidos na imprensa.  

 E assim, o movimento abolicionista é colocado, dentro da Gazeta de Oliveira, 

como um dos principais responsáveis por aguçarem o “ódio contra os brancos” e 

mancharem a imagem tolerante do brasileiro – que aqui merece muitas, inclusive, 

ressalvas. Para o jornal agrícola, união de movimento e monarquia era uma premissa 

perigosa. Os últimos meses do Império são então marcados por estas sinalizações do 

suposto risco da aliança trazidas pelo folhetim, realçando o famoso ditado de “quem 

pega em cobra é mordido”.  

 À medida que o tempo passa, o argumento centrado na suposta ociosidade dos 

ex-cativos e a decepção com o imigrante estrangeiro passa a aparecer mais fortemente 

no interior da agora Gazeta de Minas (o jornal muda de nome em 1899, para fazer jus 

ao fato de não ter circulação apenas em Oliveira). A insatisfação dos agricultores, num 

momento de transformação do trabalho, vai ganhando mais paginação e abertura 

pública, como neste artigo publicado em 1902:  
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Questão agrícola 

 

Continua a crise agrícola, por maiores que sejam os esforços empregados 

para debelá-la. (...) A monocultura praticada pelos fazendeiros, a imigração 

de indivíduos incapazes e impróprios para a agricultura e a mania da posse 

das grandes propriedades rurais necessariamente haviam de acarretar a ruína 

da agricultura que em Minas nunca passou de infância, uma infância raquítica 

e enfezada, amparada pelo braço vagaroso e inconsciente do escravo e mais 

tarde explorada até a anemia pelo imigrante ambicioso que julgava 

enriquecer em pouco tempo pelo maior produto que do solo arrancasse sem o 

tratar convenientemente.
215 

 

 O mito da ociosidade do cativo é uma percepção senhorial. Alguns escravos 

propositalmente se mostravam desobedientes nas plantações, para causarem algum tipo 

de impacto na produção. Isto não necessariamente quer dizer que os grupos de escravos 

estavam mais propensos à vadiagem ou ócio, como achavam alguns setores de elite. Na 

realidade, essa prática cativa era uma clara demonstração da deslegitimação do poder 

moral dos proprietários durante os anos finais da escravidão.
216

 Além disso, segundo 

Célia Azevedo, era comum que os patrões se escandalizassem com o tempo livre dos 

seus trabalhadores, colocando-o como “vadiagem”.
217

 

 Pesquisas iniciais sobre a economia em Oliveira - que durante tempo 

significativo teve entre as atividades econômicas a criação de porcos e gados para 

abastecimento do mercado interno - mostram que o município utilizou, até os anos 

finais da escravidão, a mão-de-obra nacional como braço principal de trabalho.
218

 O 

imigrante só passa a ser utilizado com a abolição, quando Minas subsidiou a entrada de 

estrangeiros para trabalho e utilização de terras para produção. De modo geral, a grande 

maioria de imigrantes que chagaram à Província – cerca de 89,5% - eram italianos.
219

 

As informações sobre nacionalidades de envolvidos contidas em processos criminais 

indicam a presença de italianos, portugueses, sírios, turcos, espanhóis, holandeses e 

suíços na cidade de Oliveira, ao longo dos séculos XIX e início do XX.
220

 No país, 

havia um debate entre imigrantistas e nacionais. Os primeiros, ligavam a ociosidade de 
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brasileiros à sua inferioridade racial. Os outros, não negavam tal ociosidade, mas 

procuravam agregar os nativos na sociedade enquanto trabalhadores, não dando tanto 

aval à opção da imigração.
221

  

 

1.4 A imagem da mulher negra nas páginas de Fernal  

 

A “percepção senhorial” apropriada pelo jornal não englobava apenas o mito da 

ociosidade do negro, da imagem da vadiagem e de outras variáveis, mas também sobre a 

questão de gênero. A edição de 6 de novembro de 1898 traz o texto “Por bem fazer mal 

haver”, escrita por Carmo Gama, e oferece pistas da representação oferecida pelo 

periódico sobre a imagem da mulher negra. O artigo, um texto narrativo, traz em suas 

linhas o conto sobre a escrava Margarida, contada por Gama. Ali, a “cria” – palavras 

dele - é descrita como “uma rapariguinha, mulata, dotada dos mais invejáveis 

predicados”.
222

 A personagem descrita por Gama era pianista, e mesmo com o talento 

musical, acabou na estória sendo vendida (por conta da extrema velhice de seus 

senhores) a um outro casal de jovens. “Tempos depois:  

 

Descia para a mata um grande comboio de escravos, entre os quais 

sobressaía, por seu porte airoso, olhar sereno mais tristonho, garbos senhoris 

mas modestos, mantendo sempre a distância por sua nobreza de caráter, por 

seu procedimento sublime a própria brutalidade de seus condutores um tanto 

domesticada pela pureza da escrava, uma linda rapariga.
223

 

  

Ao final do conto, Margarida, a jovem escrava, é pega no flagrante tocando o 

piano de sua nova senhora. Para ira da última, a cativa é levada em comboio para longe 

da fazenda, onde deveria ser vendida. Isso tudo, devido a “petulância” da mesma em 

utilizar o instrumento musical da sinhá. 

Os discursos científicos presentes nas décadas finais do século XIX e início do 

XX marcam a presença da mulata nos nichos literários. No texto de Gama, as 

“características carnais” da escrava são realçadas, algo muito corriqueiro na literatura 

brasileira na época. Essa representação parece criar não somente os trejeitos de sedução 

sobre este indivíduo, mas muitas vezes a descrição da falta de supostas sensibilidades 

mais acuradas.
224
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Por outro lado, além da descrição corporal exacerbada, o autor marca Margarida 

com diferenciadores em relação ao restante do grupo de escravos. Em suas palavras, 

mantinha “sempre a distância por sua nobreza de caráter”, se sobressaindo aos outros 

cativos, com seus “garbos senhoris, mas modestos”. As frases transcritas, ao mesmo 

tempo que “exaltam” a figura da negra, acabam por utilizar-se de figuras depreciativas 

para julgar a população afrodescendente com pressupostos de inferioridade, ao dizer que 

suas qualidades só ocorrem porque ela se difere do grupo. Estas características parecem 

ir de encontro a uma espécie de herança de uma literatura naturalista, na qual homens e 

mulheres negras são colocados como figuras selvagens e animalescas, como argumenta 

Giovana Xavier.
225

 Margarida se afastava disso, talvez por seus “garbos senhoris 

modestos” que a contrastavam dos outros negros e eram realçados pelo escritor. Claro 

que a historiografia já comprovou que esses homens e mulheres – muito longe do 

estereótipo literário coisificado - estabeleciam estratégias de barganha para 

sobrevivência.
226

 Mas não nos iludiremos: essa exaltação à mestiçagem não era garantia 

de uma real apreciação ou de melhores condições na vida dessas mulheres.
227

 A própria 

personagem não teve um final feliz. Pagou caro pelos seus “encantos”. 

A coluna “echos”, também de 1898, traz no jornal outra textualidade retratando 

as afrodescendentes. O texto, que se inicia com os dizeres “pensamento de uma 

filósofa”, e sem assinatura, faz sua descrição estética da imagem feminina da época, 

centrada na questão dos cabelos:  

 

As mulheres que tem cabelo liso botam papelotes para encrespá-lo, as que 

tem raça de mulata cansam de alisá-lo: mas as crioulas que tem cabelo 

carapinhado, para quê o que fazem trancinha à direita, trancinha à esquerda, 

deixando uns regos escuros à mostra no casco da cabeça?
228

 

 

 Os hábitos e aparência de mulheres de pele mais escura, ou “crioulas”, são 

questionados no testilho publicado na coluna, também sem assinatura. Martha Abreu 

constata que canções populares dos séculos XIX e XX utilizavam-se desta premissa, de 

enaltecimento da beleza mulata (como no artigo anterior) e depreciação da imagem da 

negra.
229

 Esse argumento encaixava-se dentro de discursos, no pós-abolição, de elogios 
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à mestiçagem, e de certa forma, de um esperado processo de embranquecimento 

populacional por parte das elites. 

Outra questão relevante é que no contexto por mim observado, não percebi a 

presença de mulheres escrevendo em colunas, pelo menos não nos artigos que analisei. 

Talvez o último texto, contendo o título “pensamento de uma filósofa” possa indicar 

que a escritora fosse uma mulher, porém, na falta de assinaturas, melhor não confirmar. 

Além da questão dos estereótipos de gênero e raça, estes, no folhetim, pareciam ser, em 

suma, reiterados e criados por figuras masculinas. As páginas da Gazeta de Oliveira 

acabam por seguir um modelo muito usual na época, de objetificação dos corpos 

femininos negros.  

Por outro lado, acaba perdendo de vista as reais potencialidades desses 

indivíduos, que como veremos nos capítulos posteriores, não diziam respeito, nem de 

perto, aos estereótipos como estes aqui transcritos. Como consta Xavier, para além de 

trabalhar os processos de criação dessas imagens, é preciso historicizar as tipologias 

pelas quais mulheres negras foram enquadradas. “Nessa direção, a articulação entre 

raça, gênero e sexualidade deve ser entendida como palco privilegiado para a percepção 

dos conflitos sociais dentro do movimento da história”
230

. 

 

 

1.5 Entre o “morde e assopra” da questão escravista  

 

A agora Gazeta de Minas, que como já percebemos nitidamente abriu apoio aos 

fazendeiros na questão da transição de trabalho, sempre trazia críticas à falta de 

investimento estatal como fator dos problemas identificados na agricultura. O indivíduo 

alvo se transformou no imigrante, que dentro dos círculos das crises agrícolas era 

tratado como principiante e ambicioso nos negócios referentes à lavoura, não fazendo 

jus à expectativa que se depositou sobre ele, colocados ainda como “indivíduos 

incapazes e impróprios para a agricultura”.
231

  

E não só em relação aos imigrantes as críticas foram lançadas. No dia 10 de 

maio de 1903, a três dias do aniversário de 15 anos da Lei Áurea, o jornal 

disponibilizou um texto bem opinativo sobre o assunto e a situação dos ex-cativos:  
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Lei Áurea 

 

Passa na quarta-feira próxima a formosa data de 13 de maio que extinguiu no 

Brasil para sempre o cativeiro.  

Constituía o sistema escravocrata no Brasil um estorvo a civilização; a Lei 

Áurea fê-lo cair por terra e a civilização continuou entre nós a sua marca 

triunfante. Estavam quebradas as cadeias que por tantos anos acorrentaram o 

escravo à prepotência e vontade de seu senhor; já o mísero tornado homem 

podia entoar hinos à liberdade. Mas que uso fez o ex-escravo d’essa regalia? 

Poucos compreenderam, a maior parte abusou d’ela.  

Daí a vadiagem, o vício e a miséria. O abuso, porém, nada justifica; a <Lei 

Áurea> impunha-se como necessidade ao Brasil civilizado. Salve, 13 de 

maio!
232 

   

Vadiagem, vício, miséria. O que constituía tais características? Uma real 

ociosidade, ou por exemplo, a constituição de outras formas de trabalho que não aquelas 

compostas pela prestação de serviços ao seu ex-senhor? Como já citado, permanecer 

trabalhando para antigos proprietários talvez não se constituísse como a opção mais 

valorosa. Lembrando que foi a partir dessa premissa que muitos ex-cativos decidiram 

trabalhar por conta própria, tendo controle sobre seu tempo e recursos de trabalho, não 

mais concentrado apenas nas mãos dos antigos fazendeiros, como apontou Célia 

Azevedo, em seu trabalho.
233

 Isso, na visão das elites, nem sempre era bem visto, e foi 

lido, numa visão senhorial, como meros “vícios”.  

 Ao mesmo tempo que o periódico tenta criar um efeito de ode à abolição, não 

consegue esconder - e mais que isso, deixa explícito - o descontentamento com os 

efeitos da emancipação e o apoio aos escravistas. Os textos não continham assinaturas. 

Acredito que pela preferência às possibilidades de anonimato dos cronistas, algo que 

culturalmente estava presente na forma de se fazer imprensa da época. Mas, de qualquer 

forma, eram selecionados – e muitos, escritos - por Antônio Fernal.  

 O redator-chefe e criador da Gazeta de Oliveira, pelo menos nas informações 

que consegui encontrar, não tinha nenhuma relação direta com algum Clube de 

Lavouras ou de fazendeiros. Por isso, a premissa mais considerável e que arrisco dizer, 

é que o português, recém-chegado em Oliveira, ao tentar incluir-se socialmente entre os 

grupos hegemônicos, escolheu a classe mais influente do município para ser público-

alvo de seu jornal: os agricultores. 

 Pensando em outras questões práticas, ter um público alvo bem delineado na 

imprensa é, ao mesmo tempo, a garantia ou a espera inicial de que alguém irá ler e 
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adquirir os periódicos. Num momento cujo número de alfabetizados não era algo tão 

significativo, escolher como principal receptor um núcleo abastado, com maior 

possibilidade de escolarização, poderia ser uma medida sagaz.  

Ao mesmo tempo, gostaria de salientar que os contornos impressos não são tão 

simplificados. Não colocarei a explicação anterior como uma certeza, mas sim, dentro 

de uma possibilidade, numa ordem de fatores maior. Ao lado da questão do lucro e 

venda, o periódico também pode ter contado com as próprias opiniões pessoais de seus 

responsáveis. Infelizmente, Fernal não poderá nos dizer quais suas reais intenções ao 

criar um jornal voltado para assuntos de interesses das classes proprietárias, mas uma 

coisa é fato: os artigos vinculados também poderiam expressar suas concepções 

individuais e políticas. Para ajudar a pensar a questão do posicionamento do jornal (que 

como já se percebeu, conteúdo neutro pouco continha), trago a análise feita por Angela 

Alonso em torno da questão do “escravismo de circunstância”:  

 

Em vez de escravistas de princípio, com legitimação enfática, tivemos 

escravistas de circunstância: compelidos pela conjuntura a justificar a 

situação escravista, sem defender a instituição em si, que, reconheciam, 

civilização e moral condenavam naquela altura do século. A escravidão seria 

cancro a minar o organismo social traiçoeiramente, o maior dos inimigos 

porque de dentro, demônio familiar. Mas seria forçoso mantê-la, dadas as 

circunstâncias – a imperiosa economia. Ou, como respondera o Imperador 

aos abolicionistas franceses, em 1866, a liberdade era princípio nobilíssimo, 

mas “as circunstâncias penosas nos quais se encontrava o país” obrigavam a 

retardá-la.
234

 

 

 

E assim constituiu-se “a defesa não da escravidão, mas da situação 

escravista”
235

. Não se realiza nessa concepção o apoio explícito ao cativeiro, mas à 

propriedade latifundiária e ao proprietário, impelido pelo contexto. Num momento em 

que moralmente fundamentar-se na continuidade à escravidão não é algo bem-visto, 

uma explicação conciliadora entre ambas as questões, emancipacionista e agrícola, era a 

melhor saída para parlamentares, escravistas, fazendeiros e parte da imprensa “saírem 

pela culatra”. 

Na realidade, a Gazeta de Minas, apesar das ferrenhas tentativas de defesa 

contra aqueles que os acusavam de escravismo, acabou assumindo esse discurso em 

suas páginas ao nivelar as posições de seu público-alvo. Não pretendo aqui afirmar um 

“jogo de dissimulação”. Mas o jornal acabou se saindo mais escravista do que a 
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encomenda, incumbindo em suas falas aspectos que refletem as diferentes vias de 

violência simbólica que poderiam ser sofridas pela população negra.
236

 

Quanto à posição de neutralidade, não só mencionada pelo memorialista Luis 

Gonzaga da Fonseca como reforçada pelos membros da equipe do jornal anos depois, 

em relação à fundação do periódico de Fernal, levanto questionamentos
237

. Após análise 

e leitura dos textos publicados na Gazeta, não sustentaria essa hipótese de neutralidade 

ou tentativa de afastamento de questões polêmicas em seus anos iniciais. O discurso 

politizado se fazia presente, naquele contexto, aos interesses dos fazendeiros. Além 

disso, o periódico naturaliza e incorpora em seu discurso a violência simbólica do 

período, seja na maneira de representar o negro, bebendo das teorias científicas racistas, 

seja dando voz à percepção dos ex-senhores. 

 Mais do que o debate sobre as contradições expressas na imprensa, quis 

apresentar um esboço das complexidades contidas nos folhetins da época. Nos aspectos 

que trouxe até aqui, tive como pretensão, mesmo que parcialmente, trazer uma melhor 

elucidação sobre os discursos acerca da situação escravista na virada e anos iniciais da 

abolição na cidade de Oliveira. Espero ter apresentado parte do contexto do município 

para melhor entendimento do restante da pesquisa.  
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CAPÍTULO 2 

Do cativeiro aos bancos judiciais: ex-escravas e relação com 

criminalidade 
 

 

Como dito no primeiro capítulo, a cidade de Oliveira concentrava atividades 

econômicas diversificadas. Entre estas, as pequenas plantações de café. Apesar de não 

integrar os principais polos produtores de Minas Gerais – concentrados em maior parte 

no sul do estado -, a cafeicultura foi um dos ofícios presentes no município oliveirense e 

um dos lugares onde a mão-de-obra cativa foi empregada. 

 No pós-abolição, as fazendas de café permaneceram empregando esses 

indivíduos, agora ex-escravos, e também parte da população mais pobre. Alguns desses 

locais de trabalho eram formados, em boa parte, pela mão-de-obra feminina. Este foi o 

caso da fazenda de José Martins Campos, em Cláudio, distrito de Oliveira. O agricultor 

concentrava, entre os colhedores, um grupo de trabalhadoras do cafezal: mulheres que 

trabalhavam duro para garantir os meios materiais de sobrevivência, fizesse chuva ou 

sol. As condições pesadas do emprego pareciam não inibir a necessidade de se levar 

para casa o sustento familiar. Entre essas trabalhadoras encontrava-se Narciza.  

 Narciza da Conceição, ex-cativa, trabalhou em 1893 ao lado da filha Virgínia na 

referida plantação de café pertencente a Martins Campos.
238

 Não localizei ao certo se a 

mesma era casada, mas as informações por mim encontradas parecem indicar que ela 

vivia - além da companhia de sua filha - ao lado de sua mãe, Rita. Acostumada a 

transitar nos mundos do trabalho, e consequentemente em locais públicos, Narciza fugia 

de padrões de recato e sutileza. Por estar imersa nesses ambientes onde as relações 

sociais se construíam de formas variadas, a trabalhadora acaba se envolvendo em um 

caso judicial conflitivo. Ou melhor dizendo, Narciza foi a própria envolvida principal, 

ao resolver abrir o processo: 

 

Mando a qualquer oficial de Justiça deste juízo a quem for ele apresentado 

estando por mim assinado que intime a Carlos Libânio para no dia 12 do 

corrente mês, às 10 horas da manhã comparecer neste juízo afim de assistir 

ao inquérito de testemunhas e ver se processar pelo crime que é denunciado 

na seguinte denúncia: Cidadão Juiz de Paz da Freguesia de Cláudio (...) leva 

por meio deste ao conhecimento de Senhoria que hoje veio a sua presença 
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queixar-se de ter sido espancada por Carlos Libânio a Senhora Narciza da 

Conceição, ex-escrava de Manoel Rodrigues de Amorim Velho, é assim que 

pede a Vossa Senhoria as providências neste sentido afim de proceder-se a 

auto de corpo de delito, inquérito e mais trâmites legais. Claúdio, 10 de maio 

de 1893.  

 

Eu, Antônio Augusto Teixeira Pinto, escrivão que o escrevi.
239

 

  

O trecho da denúncia citado acima diz respeito ao caso aberto de ofensa física 

reclamado por Narciza, no qual ela acusara Carlos Libânio, administrador da fazenda 

onde atuava, de tê-la agredido com “correiadas”, a mando de José Martins Campos, seu 

patrão. Após ser demitida pelo chefe com a justificativa de que a catadora de café se 

utilizava de modos “inapropriados” e palavras ofensivas durante o horário de trabalho, 

Narciza teria retornado à fazenda no dia seguinte, contrariando-o. As correiadas teriam 

sido dadas então, como forma punitiva por Libânio: 

   

No dia subsequente (da demissão) compareceu para trabalhar na dita lavoura 

Narciza mãe de Virgínia e Rita mãe de Narciza independente de convite  e 

por tal maneira esta procedeu durante o dia, fazendo mal feito o serviço,  

destratando as companheiras de trabalho com nomes injuriosos como sendo a 

de =filho da p*=, a uma senhora de reconhecida honestidade e probidade, que 

tornou-se impossível a permanência dela Narciza no serviço de que era ele 

administrador e por isso exigiu de seu patrão José Martins Campos que 

pagasse o serviço por Narciza e a recomendasse para não voltar. No dia 

imediato, o dito seu patrão disse-lhe que tinha pago a Narciza e a despachado 

em vista de testemunhas apesar do que ao começar o trabalho desse dia, 

apresentou-se Narciza na lavoura sem consentimento do patrão, tendo antes 

dito em caminho que lá havia para destratar o administrador e companheiras. 

Ele acusado recebeu de Narciza um resto de café apanhado, voltando Narciza 

para a casa de café da mesma lavoura, aí encontrou-se com o patrão, o qual 

perguntando-lhe para que tinha voltado? Si não tinha sido despachada? 

Respondeu que tinha ido buscar um jacazes
240

. José Martins Campos disse 

que esperava-se despendindo-lhe ela pelo morro abaixo. José Martins 

Campos seguiu-a e a apanhou-a gritando depois a ele administrador que 

chegando ordenou-lhe que desse umas correiadas, o que ele acusado 

executou.
241

 

 

 

Peço que guardem o nome de Narciza, pois posteriormente retomarei sua 

trajetória. Ela é uma das personagens principais deste trabalho, assim como a história 

em que esteve envolvida. Como Narciza, outras mulheres aparecerão nas próximas 

linhas, bem como suas experiências jurídicas. Se o pós-abolição teve itinerários 

diversos, para essas mulheres não foi diferente. Além das singularidades entre si, o fato 

de serem mulheres já delineia neste grupo possibilidades diferenciadas de percursos e 
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modos de vida. Convido o leitor, assim, não só a adentrar nesse período conturbado, 

mas no universo das várias “Narcizas”. 

  

2.1 Nos limites da reestruturação judiciária: O Código Penal de 1890 no alvo dos 

debates raciais e positivistas  

 

A experiência de Narciza, inicialmente narrada no tópico anterior, enquadrava-se 

dentro de uma série de situações que chegaram à Justiça recém-republicana no século 

XIX e, posteriormente, em sua virada para o XX. Estes conflitos foram direcionados 

dentro de uma estrutura que estava se modificando no Brasil, em meio a debates 

intensos sobre a decisão de seus delineamentos posteriores.  

Ao analisarmos a produção documental e bibliografias sobre a instauração da 

República brasileira, a impressão que fica é que, em termos jurídicos, havia uma 

necessidade por parte dos dirigentes de deixar para trás aquilo que pudesse, por ventura, 

remeter às “memórias póstumas” do Império. Aliás, desde a Independência do país, em 

1822, a proposta era deixar o legado colonial para trás, no que se refere aos tribunais, e 

lançar uma nova legislação, agora autônoma. Porém, em termos econômicos e sociais, 

mesmo que com tentativas, o país não conseguiu alterar sua estrutura de produção, 

calcada na agricultura exportadora e também interna, utilizando-se a mão-de-obra 

escrava.
242

 

E aparentemente, na Justiça, mesmo com a transformação dos requisitos legais e 

alguns avanços, resquícios de Portugal pareceram ainda culminar. Fernando Salla, Luiz 

Antônio F. De Souza e Macros César Alvarez comentaram essa “velha-mudança”, 

delineando que com a Independência: 

  

Por outro lado, a emancipação política colocou de imediato em questão a 

necessidade de o novo país ter uma estrutura jurídico-política própria, ao 

romper com as instituições que o haviam conformado à condição de colônia 

de Portugal. Dessa forma, parte dos debates em torno da Constituição 

brasileira, de 1824, e do Código Criminal, de 1830, desenvolveram-se a partir 

dessa preocupação em substituir o aparato legal e institucional herdado de 

Portugal, particularmente as instituições judiciais, policiais e de punição que 

haviam sido criadas em decorrência das Ordenações Filipinas. No entanto, a 

organização jurídico-política que foi sendo constituída, nas primeiras décadas 

do período imperial, ainda mesclava ideias que estavam em debate na Europa 

e nos Estados Unidos com aspectos da herança colonial. No campo penal, as 

concepções sobre os crimes e as formas de punição são bastante reveladoras 

dessa tensão que se mantém ao longo do Império.
243
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O Código Criminal de 1830 realmente apresentou alguns saltos em relação à 

jurisprudência anterior. Penas como a de trabalho substituem as anteriores, mais 

severas, e outras formas de punição, mais maleáveis, são lançadas.
244

 Mas formas 

punitivas arcaicas, como prisão perpétua, pena de galés e de morte permaneceram, 

representando as simbologias de uma sociedade pautada no escravismo e nas relações 

que daí insurgiriam. Nas palavras de Souza, Salla e Alvarez, “a estrutura escravista 

suportava igualmente a conservação dos castigos corporais aos escravos”.
245

 

Um dos avanços mais expressivos da legislação de 1830, sem dúvida, está no 

tocante à organização interna da Justiça. Antes do Código do referido ano, por exemplo, 

o cargo de Juiz Ordinário poderia ser ocupado por pessoas sem formação acadêmica de 

Direito, ou sem preparação para tal.
246

 O cargo acabava sendo ocupado por membros de 

elites locais, que permeavam na jurisprudência seus interesses privados.
247

 

 Segundo Ivan de Andrade Vellasco, com a Independência do país, a proposta de 

reforma judiciária pretendia seguir modos civilizatórios. Assim, com o Código Criminal 

de 1830 e o Código do Processo Criminal de 1832, abandonam-se velhos cargos, vistos 

como ultrapassados, e criavam-se outros, como o de Juiz de Paz. O cargo agora 

acumulava poderes administrativos, judiciais e policiais, que antes eram direcionados a 

juízes ordinários ou letrados.
248

 Vellasco constatou ainda que o argumento utilizado 

para a criação do Cargo de Juiz de Paz era acabar com o abuso dos magistrados e 

estender a jurisprudência pretendida a todo o Império.
249

 

Mas a vicissitude da Justiça monárquica não terminaria por aí. O Código de 

1830 e sua consequente reforma em 1832 resolveriam certos problemas, mas criariam 

outros: a agilidade judicial ganhou certa morosidade, devido às guerrilhas burocráticas 

internas.
250

 Isto sem contar os problemas de impunidade. A mudança legislativa de 1832 

havia dado mais poderes aos governos e juristas locais, porém reforçou o papel da 

Justiça como um objeto de barganha nas mãos das elites.
251

 

Em 1840, com o Ato Adicional, lançam-se tentativas de resolução para o 

problema do excesso de poderes. Ocorre uma espécie de “virada centralizadora”, e os 
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poderes jurídicos são transferidos, em grande parte, para o Ministério da Justiça, o 

poder central.
252

 Essa configuração organizativa vai até o final do Império.  

Até aqui, o leitor já deve ter percebido que a estrutura judiciária está longe de ser 

algo homogêneo e inerte a conflitos e contradições; e isso não é uma especificidade da 

atualidade. Além de todos os indivíduos participantes desse campo e que atuam com 

suas diversas opiniões e posições, há uma série de transformações e interferências 

sociais que colidem com a consolidação de seu funcionamento, forçando o campo 

judicial a alterar suas formas. Todas as modificações lembradas até aqui, no seio 

jurídico, são um exemplo de como a Justiça é um âmbito cerceado por reconfigurações, 

estando aberta a mudanças que são, de tempos em tempos, necessárias para sua 

existência. 

Ao investigar Minas Gerais, Vellasco aponta que o surto urbanizador advindo da 

mineração no final do século XVIII e início do XIX, e a consequente mudança dos 

padrões culturais, possibilitaram o enraizamento da Justiça e do Estado enquanto 

mediadores de conflitos
253

. Crimes de violência interpessoal e de defesa da honra foram 

recorrentes nas amostras analisadas pelo autor.
254

 O alto grau violento dos conflitos 

pessoais pedia ordem, e as alterações sociais advindas da modernização de Minas, ao 

longo dos séculos XVIII e XIX formaram o momento propício para a entrada da Justiça 

nas mediações desses enfrentamentos. 

Porém, a entrada judicial na sociedade mineira não ocorreu aleatoriamente, ou 

de forma simples. Para Pierre Bourdieu, a simbologia do Direito só faz sentido e 

consegue ter bom funcionamento quando se infiltra e é aceita no meio social no qual 

pretende atuar. É isso que dá legitimidade às leis, ao poder simbólico da Justiça. Nas 

palavras do autor, “O acto da força simbólica só é bem-sucedido porque está bem 

funcionado na realidade”.
255

 Por isso, a existência da instituição jurídica, por si só, não 

conseguiria dar conta de sua manutenção. A sua legitimidade dependeria de outros 

fatores. As leis não devem ser apenas construídas, mas universalizadas, decodificadas e 

entendidas pelas pessoas como algo “normalizado”. De forma que ela se torne aceitável 

e rotineira, mesmo entre aqueles que estão externos ao jogo jurídico: 
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Compreende-se que, numa sociedade diferenciada, o efeito da 

universalização é um dos mecanismos, e sem dúvida dos mais poderosos, por 

meio dos quais se exerce a dominação simbólica ou, se prefere, a imposição 

da legitimidade de uma ordem social. A norma jurídica, quando consagra em 

forma de um conjunto formalmente coerente de regras oficiais, e por 

definição, sociais, universais, os princípios práticos do estilo de vida 

simbolicamente dominante, tende a informar realmente as práticas dos 

conjuntos dos agentes, para além das diferenças de condição e de estilo de 

vida: o efeito da universalização, a quem se poderia chamar efeito de 

normalização, vem aumentar o efeito da autoridade social que a cultura 

legítima e os seus detentores já exercem para dar toda a sua eficácia prática à 

coerção jurídica.
256

 

 

Atingindo a todos, as leis modernas, de caráter universal – e que informam todos 

os deveres e possíveis direitos dos sujeitos numa comunidade – funcionam exatamente 

porque são estendidas, pelo menos teoricamente, a toda a sociedade. A lista de 

“normas” advindas de cima, códigos a serem seguidos, atuam como uma espécie de 

contrato implícito entre instituição e população, passível de punição em caso de 

“quebra” desse acordo, ou melhor dizendo, se houver infração das leis colocadas. Por 

isso, essa relação entre sociedade e indivíduos atua como um “contrato”, por representar 

uma troca mútua de interesses e de acordos entre ambas as partes. 

Bom, é viável considerar aqui que a extensão da lei não é garantia de que ela 

será rigorosamente aceita e praticada (ou mesmo cumprida à risca pela Instituição 

Penal). Mas sim, que sua universalização facilita sua validade. No caso de Minas 

Gerais, por exemplo, a legitimidade judicial do Estado só foi conquistada quando os 

tribunais passaram a oferecer intermediação nos enfrentamentos dos atores sociais.
257

 

Como disse acima, crimes violentos eram comuns, bem como outros tipos de conflito. 

Portanto, foi por meio do oferecimento da ordem, de uma necessidade da população, 

que a Justiça encontrou lugar de reconhecimento entre os indivíduos, ou melhor 

dizendo, sua clientela.  

Isso ainda mostra que a relação entre essa clientela jurídica e os tribunais não é 

algo que ocorre sempre de forma harmoniosa. Ao analisar processos em Moçambique, 

entre o final do século XIX e início do XX, Fernanda do Nascimento Thomaz observou 

uma área conflitante existente entre o Tribunal Colonial Português e os africanos da 

região.
258

 Segundo Thomaz, os africanos já possuíam suas dinâmicas sociopolíticas no 
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âmbito da resolução de enfrentamentos pessoais, o que gerou dificuldade na tentativa da 

Justiça Colonial em interpelar esses casos.
259

 A solução encontrada, já nos fins da 

década de 1920, foi a criação de tribunais específicos para africanos com consultas a 

chefias locais, numa tentativa de aproximar o Direito Português dos costumes do 

grupo.
260

 Mesmo em outro local e outro contexto, fica possível ver aqui como ocorre a 

presença do espaço, ora de conflito, ora de aproximação, entre instituição e sociedade. 

Bem próximo a esses argumentos de Vellasco e Thomaz, Bourdieu nos traz a 

ideia de que a instituição jurídica não é um campo de atuação autônomo.
261

 Mesmo que 

exista dentro de sua estrutura um espaço independente, e que de certa maneira ajuda o 

Estado a ter seu monopólio de violência simbólica, devo concordar com o autor quando 

este diz que as forças sociais externas à configuração dos tribunais interferem em seu 

mecanismo de funcionamento.
262

 Apesar de possuir sua linguagem própria, e questões 

existentes entre os atores internos – os juristas – as mudanças da sociedade levam o 

espaço jurídico, usualmente, a mudar também. Afinal de contas, essa manutenção é a 

garantia de sua existência. 

Esta constatação inclusive ajuda a desmitificar a noção de que o campo jurídico 

serviria apenas à clientela de classes dominantes. Se a dita universalização oferece à 

instituição seu espaço de poder, e o próprio nome já diz: “universal”, as classes 

populares também emergem nesse âmbito de relações e interesses. Diferentemente da 

ideia de utilização da Justiça exclusivamente pelas elites, propagada há tempos atrás 

pela historiografia, as expectativas jurídicas atingiam aqueles também desprivilegiados 

economicamente.
263

 E era entre estes, que precisavam ir aos tribunais tanto como forma 

de imposição de direitos quanto pela necessidade de resolução de confrontos, que a 

jurisprudência ganhava significados e contornos mais acentuados.
264

 

Nos anos finais do Império e décadas iniciais da República, há um movimento 

inverso na ordem jurídica mineira. A criminalidade violenta, ao lado de problemas de 

abuso de poder, passa a crescer novamente em Minas Gerais, saindo do quadro de 

estabilidade anterior.
265

 Na cidade de Oliveira, além da violência interpessoal, crimes de 
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homicídio acentuam-se.
266

 Para Andrade e Vellasco, esse efeito não é resultado de 

maior intervenção policial, pois apesar do aumento de números dos oficiais, este não 

consegue acompanhar, numericamente, o crescimento populacional mineiro.
267

 Os 

autores veem este movimento como resultado da perda da legitimidade jurídica devido 

ao clientelismo acentuado do período, subordinado a interesses locais e atrelamento com 

o governo.
268

 

A âmbito nacional, desde a segunda metade do século XIX no Brasil, com a 

intensificação dos debates sobre a possibilidade de um futuro regime republicano, parte 

das elites brasileiras passou a criticar a legislação criminal vigente.
269

 O Código 

Criminal de 1830, como já visto, mesmo sendo criado com o intuito de substituir os 

aparatos legais herdados de Portugal e instituir uma legalidade autônoma, continuou 

refletindo aspectos arcaicos da Justiça colonial.
270

 Então em 1890, com a República, o 

novo Código Penal que vinha sendo discutido é, por fim, instaurado; e um ano depois, a 

nova Constituição Federal. Ambos alinhados com as propostas de cidadania 

republicana, as duas legislações, criadas por dirigentes estatais e juristas da área, eram o 

que já havia ocorrido de “mais avançado” na jurisprudência nacional:  

 

A Constituição de 1891 (CF) e o Código Penal de 1890 (CP) fundamentaram-

se na ideia de uma sociedade baseada no trabalho universal e na garantia dos 

direitos individuais (...). Isso significou, na letra da lei, avanços 

consideráveis, na medida em que foram estendidas as garantias 

constitucionais a toda a população, conforme diferentes dispositivos 

constitucionais. O artigo 72 da CF, por exemplo, assegurava “a brasileiros e a 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à 

liberdade, à segurança individual e à propriedade. ” (..) Entre outras medidas 

da ordem da defesa de direitos, a CF assegurava aos acusados “a mais plena 

defesa, com todos os recursos e meios essenciais a ela, desde a nota de culpa, 

entregue em 24 horas ao preso e assinada pela autoridade competente, com o 

nome do acusador e das testemunhas. ” A CF extinguiu, a um só tempo, o 

foro privilegiado para julgamentos, as punições que atentavam contra a vida e 

as penas degradantes (pena de morte, as galés e o banimento judicial).
271

 

 

Desta forma, tanto o Código como a Constituição tentavam seguir uma linha 

teórica que atendesse às demandas do contexto pós-abolição e aos paradigmas 

universalistas. Mas, como argumentaram Alvarez, Salla e Souza, nem tudo foram flores. 
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Havia pontos vagos na lei, que possibilitaram o aparecimento de brechas.
272

 A polícia, 

por exemplo, vista como privilegiada nessa nova configuração, ganha contornos mais 

autônomos, o que poderia levar ao abuso de poder.
273

 Apesar, por exemplo, da proibição 

de invasão de residências pelo aparato policial – a não ser em casos de extrema 

necessidade - hotéis, casas vistas como “fadadas à anarquia” ou ambientes lidos como 

“desordeiros” fugiam da regra, estando propensos à entrada forçada a qualquer 

momento.
274

 A liberdade de imprensa passa a ser uma lei, porém não em casos em que 

estimulasse o anarquismo.
275

 Brechas que perpetuaram a proteção a certos indivíduos, 

tutelados do Estado, e a perseguição a outros.
276

 

Em outro âmbito, científico, estudos sobre Antropologia Criminal no Brasil 

tornavam-se cada vez mais comuns. Baseados em observações empíricas de certas 

características dos indivíduos para a interpretação da criminalidade, o foco de análise 

teve como principal inspiração o ideário do médico italiano Cesare Lombroso. Com 

base no evolucionismo darwinista, e bebendo de influências de Augusto Comte - o 

grande nome do Positivismo - Lombroso cria a Escola Positiva de Direito Penal, ao 

longo do século XIX.
277

 O médico e seus seguidores acreditavam que determinados 

traços físicos e formas biológicas poderiam levar à degradação social do indivíduo; 

além de aspectos externos, como clima, alcoolismo, a situação econômica e a 

religião.
278

 Mas sem dúvida, o ponto que posteriormente veio a ser o mais criticado de 

sua teoria se referia à questão do crime enquanto uma espécie de “doença hereditária”. 

Para Lombroso, “o criminoso não é totalmente vítima das circunstâncias sociais e 

educacionais desfavoráveis, mas sofre pela tendência atávica, hereditária para o mal. 

Enfim, o delinquente é doente; a delinquência é uma doença”.
279

 

Bacharéis em Direito, médicos e juristas brasileiros alinhados à teoria 

Lombrosiana entraram com duras críticas ao Código Penal de 1890. Mas enganam-se 

aqueles que imaginam que a desaprovação advinda desses setores considerava fatos 

como abuso de poder ou proteção judicial imparcial enquanto questões mais graves. Na 

realidade, esses grupos desejavam ainda mais repressão pública, como cerceamento da 
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sociedade em relação à participação política e mecanismos mais eficazes de controle do 

crime.
280

 

Um grande exemplo de reelaboração no contexto brasileiro da Antropologia 

Criminal foram as análises feitas pelo médico baiano Nina Rodrigues. Integrante do 

grupo de críticos à legislação de 1890, Rodrigues defendeu a ideia de demarcação de 

diferenças ontológicas entre as raças, apontando as “perigosas consequências 

degenerativas” que poderiam incorrer em um país mestiço como o Brasil.
281

 Assim, o 

pressuposto defendido era o da criação de Códigos Penais diferenciados, que agissem de 

acordo com a alocação sociorracial do indivíduo e o índice de periculosidade que este 

ofereceria ao meio social.
282

 

Negros e mestiços, na ótica de Rodrigues e outros que pensavam de forma 

parecida, representavam uma parcela da causa dos problemas do país.
283

 Portanto, 

pouco importava o livre-arbítrio do sujeito, pois nessa concepção positivista a 

predisposição comportamental para o crime estava inerente à “raça” da qual fazia 

parte.
284

 Para o médico baiano, a jurisprudência brasileira era incapaz de resolver os 

problemas sociais do país, visto que teria copiado o modelo judicial europeu ao invés de 

criar um “coerente” com sua população mestiça.
285

 

Os grupos raciais não eram os únicos a serem enquadrados no debate 

criminalista e positivista do contexto. Mulheres, alcoólatras, portadores de transtornos 

mentais, pessoas tatuadas: esses e outros segmentos foram alocados nas categorias de 

predisposição criminal. Não por acaso que a Primeira República no Brasil foi marcada 

pelo aparecimento de manicômios e introdução de tratamentos agressivos para pacientes 

psíquicos. Para os criminalistas lombrosianos, a regeneração do indivíduo deveria ser 

efetuada por um médico, e não por um juiz.
286

 Quanto às mulheres, Lombroso chegou a 

conclusões, em suas teorias científicas, que estas não escapavam de perfis 

degenerativos. Elas, na visão do médico, tinham inclinação maior para “males 

domésticos”.287  
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E assim, o Código Penal de 1890 (que como veremos ao longo trabalho, apesar 

do discurso igualitarista assume posturas hierárquicas, em um discurso moralizador e de 

vigilância) defronta-se com discussões políticas de caráter mais segregador ainda no que 

se refere, por exemplo, ao âmbito científico e racial. É neste contexto de discussões 

calorosas no país, e de uma crise jurídica local permeada pelo aumento da criminalidade 

em Oliveira, que os casos de Narciza e outras mulheres negras, que serão melhor 

acompanhados nas páginas posteriores, foram interpelados pela jurisprudência mineira. 

Mas apesar dos contornos e barreiras oferecidos pela instituição, é preciso ler também 

até onde essas mulheres conseguiram ultrapassar esses limites oferecidos.  

 

 

2.2 O universo criminal em Oliveira (1890-1905) 

 

Mais especificamente em Oliveira, observei numericamente a ocorrência de 

situações que chegaram ao âmbito do judiciário no mesmo contexto de análise das 

fontes desta pesquisa e percebi que crimes de agressão física, tentativas de assassinato e 

outras categorias violentas apareciam no topo das recorrências criminais. A tabela a 

seguir mostra as incidências de tipos de crimes que chegaram ao aparato judicial de 

1890 a 1905. A amostragem elenca uma lista com as tipologias mais significativas. O 

critério aqui utilizado para tal definição é trabalhar com categorias que tiveram, no 

mínimo, a ocorrência e o registro de dois delitos:  
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TABELA 1: INCIDÊNCIA DE CRIMES REGISTRADOS EM OLIVEIRA  

(1890-1905) 

TIPOS DE CRIMES COMETIDOS QUANTIDADE % 

Ofensa Física/Agressão/Espancamento 197 47,47 

Tentativa de homicídio 52 12,53 

Roubo/Furto 37 8,91 

Assassinato/ homicídio 30 7,22 

Dano a propriedade, invasão a domicílio ou arrombamento 21 5,06 

Injúria 13 3,14 

Sedução/estupro/defloramento 13 3,14 

Ameaça 9 2,17 

Tiro 7 1,68 

Curandeirismo 4 0,96 

Estelionato 4 0,96 

Desacato/abuso de autoridade 4 0,96 

Porte de armas proibidas 4 0,96 

Acidente 4 0,96 

Responsabilidade por aborto 2 0,49 

Calúnia 2 0,49 

Outros 12 2,89 

Total 415 100 
   

Fonte: Processos criminais de Oliveira (1890-1905). Acervo da Comarca do Rio das Mortes: Laboratório 

de Conservação e Pesquisa Documental da UFSJ (LABDOC/UFSJ). 

 

Assim, as categorias de ofensa física, tentativa de homicídio, roubo e homicídio 

consumado lideravam as decorrências criminais no município. Optei por unir, na mesma 

tipologia, os crimes de roubo e furto, por serem categorias bem próximas.
288

 A diferença 

de um modo de crime para outro no Código de 1890 – nesse ponto bem parecida com a 

lei contemporânea - estava presente no que se refere ao padrão da violência: enquanto 

os crimes de furto indicavam, na legislação, a apropriação de bem alheio, a pena de 

roubo apontava a subtração por meio de violência ou força.
289

 Portanto, o que nos 

interessa entender e localizar aqui não é a especificidade do ato em si, mas o modo de 

apropriação de maneira geral.
290

 

 A amostra denota que o potencial moralizador e civilizador da Justiça, mesmo 

com o momento de crise e aumento de criminalidade, continuava incidindo sobre os 
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Optei também por manter crimes de “tiro”, relacionados a uso de armas de fogo em separado, para 

maior dimensão da utilização desse tipo de objeto. 
289

Respectivamente, Artigos 330 a 335 e Artigos 356 a 361. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. 

Código Penal dos Estados Unidos do Brazil. 
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Não havia, no Código Penal de 1890, uma categoria de crimes de “assassinato”, por mais que a 

nomenclatura apareça corriqueiramente nos processos. O ato de matar alguém é formalmente designado 

como “homicídio”, e a pena dependerá do tipo de agravante. Art. 294. Decreto nº 847, de 11 de outubro 

de 1890. Código Penal dos Estados Unidos do Brazil. 
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delitos de violência em Oliveira. Isso porque crimes que aos olhos do Estado pediam 

uma interpelação mais urgente eram aqueles que mais chegavam a se tornar registros. 

Outro dado que confirma esta hipótese é que dos 414 crimes da tabela, 320 foram 

denunciados pela própria Promotoria de Justiça. Com essas informações não ouso 

afirmar que, independente da atuação do judiciário em registrá-los, os crimes de cunho 

violento não tivessem realmente figurado entre os mais numerosos. Na realidade, foram 

sim, visto que como dissemos anteriormente, a violência acabava servindo como um 

dos principais meios para a resolução de conflitos interpessoais. Mas, além deste fator, 

o caráter pedagógico jurídico parecia tentar sanar, em primeira escala, crimes dessa 

espécie, a fim de conduzirem a região a um maior patamar de “civilidade” e 

organização social.  

Dentro do aspecto da agressão física, observei ser muito comum em Oliveira a 

utilização de instrumentos diversificados nas ofensas: enxadadas, porretadas, facadas, 

pauladas eram frequentes. Objetos próprios do universo interiorano da região, bem 

como dos mundos do trabalho. Outro aspecto analisado, e percebido também por Bóris 

Fausto e Vellasco em suas investigações, é a questão do álcool como incitador de brigas 

não-premeditadas. A maioria das confusões entre indivíduos embriagados começavam 

sem intencionalidade, tendo um desfecho trágico.
291

 Crimes de roubo e, em menor 

proporção, propriedade, surgem ocupando as posições seguintes. O Estado brasileiro 

acabava revelando grande preocupação com crimes de ordem violenta
292

. Mesmo assim, 

surgia também ao lado a vigilância sobre crimes de propriedade, próprios de um 

contexto pré-capitalista no qual propriedades e terras começavam a ganhar contornos 

mais lucrativos.  

Os homicídios geralmente tinham a ver com punição pedagógica em acertos de 

contas ou imputação de honra. Como já dito anteriormente, a defesa da honra era um 

critério vorazmente defendido e que gerava muitas turbulências. Mesmo em menor 

aparecimento, o uso de armas de fogo caracterizado em crimes por “tiro” mostrava que 

existia uma certa disseminação desse tipo de objeto letal na região.  

A ocorrência de vigilância sobre estupros e defloramentos é um resultado do 

modelo legislativo sobre o corpo e honra da mulher, um mecanismo civilizatório que 

veio reforçado pelo Código de 1890.
293

 O controle social e sexual advindo do Estado e 
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Justiça poderia tornar-se não só uma garantia de ordem, mas um cumprimento efetivo 

dos papéis de gênero.
294

 Por outro lado, é necessário se pensar que essa premissa já era 

algo presente na jurisprudência mineira anterior, como mecanismo de defesa de honra 

familiar por meio da resolução de casos de alcunha sexual.  

Algo bem perceptível nos registros criminais de Oliveira é a grande disparidade 

de números entre crimes sofridos e cometidos por gênero. Os gráficos a seguir mostram 

que a incidência de homens como réus é bem maior do que a feminina. Em relação à 

quantidade de vítimas, os homens também aparecem liderando, mesmo que em menor 

disparidade. Também fiz a separação pelo que chamei de “condição sociorracial”, para 

observar o aparecimento de ex-escravos e ex-escravas dentro dessa comparação por 

gênero. O critério aqui definido foi a de utilização de crimes com categorias numéricas 

mais significativas, e nos quais, respectivamente, os réus e as vítimas puderam ser 

identificados:
295

 

 

GRÁFICO 1: NÚMERO DE RÉUS POR DIFERENÇA DE GÊNERO E SITUAÇÃO 

SOCIORRACIAL EM OLIVEIRA (1890-1905) 

 

Fonte: Processos criminais de Oliveira (1890-1905). Acervo da Comarca do Rio das Mortes: Laboratório 

de Conservação e Pesquisa Documental da UFSJ (LABDOC/UFSJ). 
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ESTEVES, Martha de Abreu. op. cit., 1989. 
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GRÁFICO 2: NÚMERO DE VÍTIMAS POR DIFERENÇA DE GÊNERO E SITUAÇÃO 

SOCIORRACIAL EM OLIVEIRA (1890-1905) 

 

Fonte: Processos criminais de Oliveira (1890-1905). Acervo da Comarca do Rio das Mortes: Laboratório 

de Conservação e Pesquisa Documental da UFSJ (LABDOC/UFSJ). 

 

Apesar de os gráficos mostrarem uma ocorrência masculina no universo judicial 

do município muito maior que a feminina no período analisado, não acredito que esse 

número possa ser o reflexo puro da incidência criminal oliveirense. Há uma grande 

diferença entre a criminalidade real e a apurada.
296

 Reitero que as amostras ilustram 

apenas aqueles casos que chegaram ao âmbito judicial, sendo pelo menos registrados 

em documentações policiais. Mesmo que muitas das situações tenham sido denunciadas 

e transformadas em processos, há de se levar em conta que outras podem ter tomado 

outro caminhar. Muitas das mulheres envolvidas nesses crimes, como veremos, 

trafegavam no âmbito público, fugindo da regra dos padrões institucionais de 

moralidade do período. Mas estavam também inseridas no seio doméstico. Portanto, a 

hipótese que defendo para essa diferença numérica de crimes por gênero é que os 

conflitos envolvendo mulheres existiam em proporção significativa, mas nem sempre 

chegavam a se transformar em casos jurídicos por também encontrarem soluções na 

esfera doméstica ou no universo das relações pessoais.  

Pode-se pensar, por exemplo, nos crimes de violência doméstica, aborto ou 

curandeirismo, que não estavam às vistas do social e incorriam na maior parte das vezes 
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no ambiente privado ou familiar, onde as soluções encontradas eram domésticas. A 

prática do aborto é criminalizada desde o Código Criminal de 1830. Em 1890 essa lei 

foi revalidada pelo novo Código.
297

 Mas esta versão veio com novidades: atenuantes de 

pena para casos cujo aborto incorresse como “necessário” apareciam pela primeira vez 

na legislação (para salvar a vida da gestante, por exemplo). Outra modificação é a 

inclusão da criminalização do auto aborto, em que a própria mulher é responsável pela 

prática.
298

 Neste caso, a pena poderia ser diminuída caso a mulher provasse que o ato foi 

realizado para salvaguardar sua honra.
299

 Este último aspecto mostra o caráter 

moralizador da Justiça, sendo reforçada pelo Código republicano.  

Mesmo com duras vistas do Estado e instituições moralizadoras como a Igreja, o 

aborto é uma prática que ocorre no país desde a Colônia.
300

 Sendo assim, ainda que 

houvesse criminalização, acredito que atos como esses continuavam ocorrendo 

significativamente no período pré-republicano; só não apareciam a largos olhares, por 

conta, além dos riscos jurídicos, dos julgamentos e penalizações morais. O 

curandeirismo também incorria no Código entre as posturas passíveis de prisão, e 

possivelmente permaneceu ocorrendo, mas geralmente às escondidas.
301

 O mesmo se 

pode dizer de crimes de prostituição e de violência doméstica. Nesta última tipologia, se 

tantos homicídios, agressões e conflitos entre cônjuges ocorriam por conta da 

necessidade e do argumento da “supressão” da mulher, imagine aqueles que poderiam 

ter ocorrido e não chegaram aos ouvidos da Justiça.  

Em outro aspecto, crimes envolvendo ex-escravos e ex-escravas aparecem como 

paralelamente inferiores entre os femininos e masculinos. Mas, mesmo que essa 

informação geralmente apareça nos casos, como veremos posteriormente, desconfio 

fortemente que possam existir processos judiciais, mesmo que em proporções menores, 

nos quais esses indivíduos apareçam, mas sem identificadores ou pistas de sua antiga 

condição. Nesta pesquisa optei por trabalhar com casos que trouxessem qualquer 

indício, por mínimo que fosse, de uma antiga condição escrava das mulheres 

observadas. Mas não posso deixar de levar em consideração a informação defendida e 
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Artigos 300, 301 e 302. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Código Penal dos Estados Unidos 
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provada por Mattos, de que a cor desses sujeitos desaparecera de algumas 

documentações a partir de meados do século XIX, devido à modificação de padrões 

culturais.
302

 Essa variável presume que possam existir, além de casos que não chegaram 

por diversos fatores a serem registrados juridicamente, processos em que os ex-cativos e 

ex-cativas não têm sua posição anterior delineada ou exposta com qualquer pista que 

seja. Ao lado desse fator, há a possibilidade de mulheres negras não terem recorrido às 

autoridades policiais, por muitas das vezes, por conta do medo da discriminação e 

desqualificação, devido ao tratamento policial dado a pessoas de sua cor, gênero e 

posição social.
303

 A diferença no número de crimes por gênero, que chegaram à 

instituição jurídica de Oliveira, pode ser melhor observada neste gráfico que detalha 

melhor as tipologias entre réus e vítimas: 

 

GRÁFICO 3: TIPOLOGIAS DE CRIMES EFETUADOS POR GÊNERO EM OLIVEIRA 

(1890-1905) 

 

Fonte: Processos criminais de Oliveira (1890-1905). Acervo da Comarca do Rio das Mortes: Laboratório 

de Conservação e Pesquisa Documental da UFSJ (LABDOC/UFSJ). 
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GRÁFICO 4: TIPOLOGIAS DE CRIMES SOFRIDOS POR GÊNERO EM OLIVEIRA         

(1890-1905) 

 

Fonte: Processos criminais de Oliveira (1890-1905). Acervo da Comarca do Rio das Mortes: Laboratório 

de Conservação e Pesquisa Documental da UFSJ (LABDOC/UFSJ). 

 

 

Entre as vítimas, as mulheres lideram as proporções de crimes de cunho sexual 

(estupros, defloramentos, sedução, etc.), tendo como um dos fatores explicativos a 

própria desigualdade social construída sobre os sexos, a violência de gênero e o controle 

do corpo feminino.
304

 Curiosamente, o único homem que aparece como “ofendido” de 

um defloramento no período, não era a vítima direta do caso. Trata-se de um processo 

datado de 1891, no qual uma jovem chamada Maria Gomes teria mantido relações 

sexuais com um rapaz chamado Theodoro Dutra. Inesperadamente, é o homem que lhe 

criara desde pequena, Joaquim Alves, quem teria acessado a Justiça enquanto “vítima” 

por sentir sua honra manchada com o ocorrido.
305

 Martha de Abreu Esteves argumenta 

que boa parte dos defloramentos ocorriam entre namorados, em relações consensuais 

que acabavam sendo denunciadas à Justiça.
306

 Isso tudo, como já dito, ocorria num 

contexto em que corpo e honra femininos estavam no centro das discussões 

moralizadoras. 
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Ibidem, p. 194. 
305
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Por mais estranho que possa parecer aos nossos olhos, o fato de um homem ser o 

ofendido indireto de um crime de sedução faz sentido quando observamos o referido 

contexto em que o reforço a uma figura da “extrema masculinidade” e defesa da honra 

eram premissas tão almejadas pelos homens da época. Nenhum crime de defloramento 

foi observado entre ex-escravas. Segundo Martha de Abreu Esteves, a ausência de 

processos criminais desse tipo entre negras pode ser também o resultado de uma menor 

inclinação policial em levar esses casos adiante, quando as vítimas não eram brancas.
307

 

Os dois registros de responsabilização por aborto do período tiveram ocorrência 

masculina. No fundo, a responsabilização poderia ter um teor sexual moral. Manoel 

Cruz, um réu que teria incitado o aborto de uma mulher chamada Maria Menezes em 

1890, teria tentado obrigá-la a manter relações sexuais; e a mesma teria caído no chão 

quando tentava fugir do assédio.
308

 Reitero que casos como esses poderiam não ter 

chegado aos tribunais por ocorrerem às escondidas. Seria ingênuo pensar que nesse 

contexto esses casos fossem raros ou excepcionais.
309

 

 Por fim, parece justo e coerente supor que a maior incidência de crimes de 

injúria, tentativas de assassinato, agressão ou homicídio ocorriam mais entre os homens 

porque estes, como Bóris Fausto assinalou, estavam mais incursos no mundo dos 

negócios e das consequentes resoluções dos conflitos desses locais.
310

 Crimes de 

ameaça e estelionato também são reveladores disso. Não quero afirmar com isto que 

mulheres estavam excluídas desses espaços, mas que devido aos limites morais do 

contexto, os homens ainda representavam uma maioria em espaços como casas de jogos 

e apostas, sem contar que negociavam entre si empréstimos e outras situações. Era entre 

eles também que armas de fogo tinham mais incidência. Mulheres estavam mais 

incluídas em crimes de honra, cometidos como respostas a assédios, agressões físicas e 

verbais sofridas.
311

 Esses aspectos mostram como naquela sociedade as desigualdades 

dos papéis de gênero eram tão demarcadas, definidoras mesmo dos espaços 

“adequados” para cada sexo, até mesmo por se tratar de uma sociedade interiorana. 

Mesmo assim, mulheres ultrapassaram muitas das limitações propostas. Os crimes a 

seguir elucidarão melhor esse argumento.  
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2.3 Ex-escravas e relação com violência  

 

 Recordemos o caso de Narciza da Conceição. Apresentei, no início do capítulo, 

alguns trechos do processo aberto pela ex-cativa no ano de 1893, no qual alegou que 

teria sido espancada a “correiadas” pelo administrador da fazenda de café onde a mesma 

atuava, ao lado de sua mãe Rita e sua filha Virgínia. O argumento do acometimento 

levantado por Carlos Libânio, autor do crime, seria que Narciza estaria proferindo 

palavras grosseiras durante o horário de trabalho, atrapalhando, assim, suas demais 

companheiras. 

 A primeira coisa que chama a atenção nesse crime de ofensa física são os 

significados em torno do teor da agressão. Difícil digerir que em 1893, após cerca de 5 

anos da promulgação da Lei Áurea, uma forma de violência punitiva física ainda tenha 

sido utilizada como aparato exemplar sobre trabalhadores. Além disso, já havia se 

passado sete anos desde a lei que abolia pena de açoites no Brasil, ainda do Código 

Criminal anterior. Gostaria de realçar os cuidados que faço ao realizar este tipo de 

análise, tentando ao máximo evitar comparações anacrônicas. Mas é difícil não ligar a 

imagem do administrador que bate em uma empregada da fazenda - uma ex-escrava – 

ao mando de seu patrão, à imagem do feitor que efetua uma opugnação a mando de seu 

senhor.  

Chamo a atenção aqui para os mecanismos, as formas de violência que ainda 

pareciam permanecer rondando o mundo social e do trabalho. Isso, inclusive, não me 

parece soar simplesmente como uma permanência, mas uma tentativa de reiteração e 

manutenção de relações de poder, já no pós-emancipação. Uma forma de estabelecer 

“quem manda” e “quem deveria obedecer”.  

Por outro lado, a outra questão que merece destaque são as simbologias em torno 

do porquê Narciza teria acessado à Justiça para se defender e requerer seus direitos. Os 

códigos de defesa da honra existiam em todos os grupos sociais, mesmo que atuando de 

forma diferente, e recorrer ao tribunal era uma forma de firmá-los.
312

 Quando Narciza 

leva seu caso a se tornar uma denúncia oficial, a trabalhadora de lavoura também 

poderia estar afirmando seu novo lugar no mundo: ela agora, no pós-abolição, não era 

mais uma escrava. Portanto, era inaceitável receber tratamento punitivo como tal. 

Acionar a máquina judiciária era preciso.  
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A denúncia do caso de ofensa física foi levada à frente pela própria Promotoria 

de Justiça de Oliveira, após registro feito por Narciza na Delegacia de Polícia do 

município. Nove testemunhas (incluindo as de acusação e defesa) foram ouvidas, e o 

réu também: um dos intentos do Código de 1890 é que ele possibilita uma maior gama 

de defesas para o acusado.
313

 Mas a própria vítima mal é escutada, a não ser na sua 

menção no ato inicial da queixa e durante o exame de corpo de delito.  

Apesar de entender que determinados padrões formais são seguidos durante a 

feitura dos processos criminais, percebi, nos outros casos que serão mostrados, que essa 

espécie de silenciamento é notória ao longo dessa situação específica da qual trato. 

Tanto que há uma escassez significativa no número de informações referentes a nossa 

personagem principal. Não poderia deixar passar despercebido aqui o fator sociorracial 

e de gênero. Vozes masculinas e de poder, em determinadas situações, pareciam se 

sobressair. Lembro-me das palavras de Maria Odila Dias sobre essas ocorrências: 

 

Mulheres pobres, socialmente desqualificadas, pertencem ao domínio dos 

espaços e papéis informais, improvisados, sintomas de necessidades novas e 

de mudanças estruturais. Não admira que sejam parcamente documentados 

nas fontes oficiais, que registram de preferência papéis prescritos e valores 

normativos, próprios do sistema de controle e manutenção da ordem social 

estabelecida.
314

 

 

Juridicamente falando, os direitos femininos demoraram muito a serem acatados 

pela legislação brasileira, que ressoava vozes masculinas nos alicerces da instituição. 

Exemplo disto é a questão do sufrágio: mulheres só passam a votar a partir de 1932 no 

país.
315

 Ao observar os nomes dos escrivães, juízes, advogados e outros membros do 

campo jurídico ao longo dos processos, nota-se a presença eminentemente masculina. 

Portanto, torna-se entendível porquê as falas e presença dessas mulheres surgem 

“abafadas” e tímidas no escopo documental, num período cujas práticas de poder 

pautadas na desigualdade de gênero eram naturalizadas e próprias do contexto. 

Ausências em fontes institucionais dizem muito sobre determinados padrões de 

desigualdade. Essas ausências, na verdade, mostram que apesar dos avanços 

consideráveis na Justiça e legislação no contexto do pós-emancipação, padrões de 

violência simbólica continuam a existir, e um desses padrões é o ocultamento de vozes 

de determinados indivíduos.  Mesmo assim, a presença da voz de Narciza se faz 
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fortemente em sua atuação e existência. O próprio fato da mesma chegar aos tribunais 

para garantir seus direitos frente a uma agressão física e emblemática sofrida, mostra 

que a presença dessa mulher é bem mais marcante que as linhas escolhidas para ocupar 

a documentação oficial.  

“Três pequenas escoriações, uma nas costas, outra no peito, e outra na testa”.
316

 

Foram assim caracterizados os ferimentos sofridos pela ex-escrava, no ato das 

correiadas. Mostrando, novamente, como os instrumentos usados nas agressões eram 

bem diversificados, incluindo objetos domésticos, pessoais, usados no dia-a-dia e de 

trabalho.
317

 

Na versão contada por Libânio, Narciza teria voltado à fazenda no dia sequente à 

demissão unicamente para provocar o patrão e o administrador. Levando-se em 

consideração que nestes tipos de falas de defesa jurídica “quem conta um conto pode 

aumentar um ponto”, proponho pensar algumas possibilidades sobre a escolha da ex-

cativa em retornar ao lugar.  

Primeiramente, devo dizer que penso que Narciza poderia ter retornado com 

outras motivações. Segundo o trecho do processo transcrito anteriormente, a 

trabalhadora do cafezal teria recebido quantia em dinheiro no dia anterior, como “acerto 

de contas”, ao ser demitida. Fico imaginando se esse retorno não seria levantado por 

uma insatisfação dessa mulher pelo valor dessa quantia, ou requerimento da mesma, que 

poderia não ter concordado com o ato de demissão. Outro ponto que me gera 

desconforto é que não fora confirmado por ela o recebimento desse pagamento. Apenas 

fica registrado na fala de Libânio.  

De qualquer forma, Narciza retornou ao antigo ambiente de trabalho, para 

desaprovação do patrão Martins Campos e seu administrador. A atitude desafiadora da 

mulher transgredia os lugares sociais normalmente estabelecidos ao sexo feminino. Na 

realidade, deve-se tratar aqui, que esses padrões de recato de mulheres almejados pelo 

Estado em determinados contextos, muitas vezes não obtiveram sucesso nem mesmo 

entre mulheres de elite. Ainda mais para Narciza, mulher que havia sido cativa, 

trabalhava fora, transitava em diversos espaços e consequentemente parecia “não levar 

desaforo para casa”.  
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Falando-se em posturas que rompiam com os padrões esperados sobre os 

sujeitos, e que interpelavam questões de gênero, um quesito frequentemente levantado e 

perguntado em peças jurídicas é em relação ao comportamento. Neste processo, duas 

nuances são notadas durante o levantamento de falas das testemunhas. Em relação ao 

acusado Libânio, ou os depoentes não souberam falar sobre suas posturas, ou o réu 

jamais é ligado a um padrão de mau comportamento. Em contraposição, os hábitos de 

Narciza que são demarcados e conhecidos, e seus supostos “maus-costumes” são 

realçados em variadas falas, como trago no exemplo do testemunho de Eva Maria de 

Jesus, que se encontrava na fazenda de Martins na data do ocorrido para apanha de 

algodão. A depoente descreve sua versão: 

 

Chegando José Martins Campos, patrão desta testemunha, dirigiu-se à 

Narciza e perguntou-lhe pra que tinha voltado ali? Se não tinha sido 

despedida na véspera? Narciza despediu-se pelo morro abaixo. José Martins 

Campos, chamando por Carlos Libânio, seguiu a Narciza contando depois 

por boca de Narciza que Carlos tinha lhe dado correiadas. Na véspera desse 

dia estando Narciza no serviço apanhando café, comportou-se muito mal, 

destratando as companheiras Joana de tal e Maria Laura, e ao administrador 

Carlos Libânio com nomes injuriosos sendo por isso despedida pelo patrão 

no fim do trabalho em presença das demais companheiras. Perguntada sobre 

o procedimento do réu e da ofendida? Respondeu que aquele procede bem, 

mas que esta procede mal, provocando com palavras, o que fez a poucos dias 

às filhas de Francisco Bento. (...)E por nada mais saber nem lhe ser 

perguntado, deu-se por findo este depoimento.
318

 

 

 

“Respondeu que contou à testemunha que Narciza tinha xingado as 

companheiras”, “contam-lhe que Narciza tem o costume de provocar os demais”, “é 

sempre mal, por provocar a todos com palavras ofensivas (...) sendo seu costume 

anarquizar as companheiras de trabalho”, “sabe por ouvir dizer que tem o costume de 

andar pelas portas alheias a provocar barulho”.
319

 As frases proferidas pelas 

testemunhas em relação à Narciza condenavam seus hábitos. Todos os depoentes 

disseram algo que soasse parecido, aqueles que fugiram dessa regra simplesmente 

preferiram não falar nada sobre o comportamento da vítima ou dizer que o ignoravam. 

Para Rachel Soihet, a instituição judicial servia como mecanismo civilizador a 

mulheres de camadas populares, tentando incumbir a elas hábitos entendidos como 

“sadios”, reprimindo seus excessos verbais.
320

 Martha de Abreu Esteves percebeu, em 

sua análise, que as falas das testemunhas em torno do comportamento de mulheres 
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durante os julgamentos pesavam bastante no desenrolar das sentenças.
321

 O peso moral 

era um fator que era levado em consideração: na hora de acionar o tipo de imagem da 

mulher, honrada ou transgressora, até mesmo os hábitos de sua família eram acionados 

pelos depoentes.
 
 Com essas premissas não ouso afirmar que o questionamento sobre 

comportamento fosse um aparato apenas desses casos específicos. Mas sim, questionar 

o que esse tipo de levantamento ou pergunta significaria nesses determinados tipos de 

situação envolvendo mulheres. 

Os casos analisados por Martha de Abreu Esteves ainda mostram a intensidade 

da atuação do Estado na esfera privada e familiar da população brasileira no início da 

República. Nos crimes de defloramento, nos quais mulheres haveriam passado pela 

“moléstia” de sedutores – que em grande parte das vezes, como já dito, eram seus 

namorados ou parceiros - as vítimas muitas vezes eram induzidas a ir ao âmbito judicial. 

A polícia introduzia-se dentro dos casos até mesmo quando a denúncia não era 

solicitada especificamente pela vítima.
322

 Características de um projeto civilizador de 

Estado que estaria, naquele momento, construindo uma nova noção de “intimidade”.  

É preciso ressaltar, todavia, que diferentemente de Abreu Esteves, que analisou 

o Rio de Janeiro, aqui estou tratando de casos específicos do universo interiorano 

mineiro. Em 1893 o novo Código Penal acabara de ser instaurado, a apenas 3 anos. O 

que me parece ocorrer é que essas mudanças ainda não haviam modificado 

completamente a estrutura jurídica em Minas Gerais, até mesmo pelo pouco tempo de 

implementação e por se tratar de um quadro e local específicos. Como argumentaram 

Cristiana Veigas Andrade e Ivan Vellasco, a criminalização de mendigos, capoeiras e 

vadios, por exemplo (que caracterizam algumas leis do Código Republicano), não é 

vista, numericamente, nos dados criminais observados por eles em Minas no início da 

República.
323

 Mas o impacto das alterações, segundo os autores, apareceria, de forma 

mais nítida, nos registros da Polícia.
324

 A presença do controle contra a vadiagem e 

afins poderia estar imersa em outros âmbitos processuais, ao adentrarmos mais 

especificamente nas fontes: os próprios discursos da Gazeta de Oliveira, de combate à 

ociosidade, as medidas moralizadoras implementadas pelos tribunais e os casos aqui 

trabalhados mostrarão um pouco disso.  Neste sentido, não ouso dizer que o Código não 

poderia ter interferido, no início da década de 1890, de nenhuma forma nos tribunais 
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mineiros, até porque tratava-se de algo de importância e obrigações nacionais. Também 

não posso fechar-me a uma afirmação que denote que a legislação tenha modificado 

completamente todos os parâmetros institucionais nesse local, visto que as fontes desta 

pesquisa ajudam a pensar o contexto, mas não o explicam completamente. Mas, a partir 

das informações até aqui coletadas, a hipótese que defendo é de que, mesmo sendo 

implantado de forma mais lenta no contexto interiorano mineiro, é possível notar alguns 

aspectos de sua implementação.   

 Além disso, no que se refere ao discurso moralizador, este não me parece um 

estanque aderido apenas com a nova legislação republicana, mas já vinha ocorrendo 

desde o processo civilizador da jurisprudência mineira, ao longo dos séculos XVIII e 

XIX, como apontou Vellasco. Sem contar que, deve-se levar em conta que a prática 

jurídica também passa pelo “estado de mérito”, em outras palavras, o que quero dizer é 

que existem leis próprias que são criadas em cada localidade, de acordo com os arranjos 

de poder local. O novo pleito e leis moralizantes trazidas com o Código de 1890, e 

incorporadas lentamente ao contexto mineiro nos seus anos iniciais reiteram o cenário 

moralizador, mesmo sendo introduzido em Minas num momento de crise jurídica, 

clientelismos e altas de incidência criminais. 

Mas voltando ao argumento anterior, a grande questão em torno dos exemplos 

das moças trazidas por Martha de Abreu Esteves, e que considero como uma das 

maiores contribuições para o entendimento deste trabalho é o caráter da diferença de 

visões entre as duas esferas. Ao mesmo tempo em que o judiciário tentava moldar perfis 

tidos por ele como ideais, por meio de sentenciamentos exemplares (ou acionando os 

hábitos íntimos dos indivíduos) no momento de decidir os rumos do crime, ignoravam 

os significados dos valores morais para essas pessoas. Deixavam de lado a ideia de que 

os conceitos de honra, para mulheres pobres, tinham outros tipos de contornos 

simbólicos.
325

  

Para essas mulheres, outras urgências vinham antes da reparação da honra, tão 

desejada pelo complexo judiciário para a suposta manutenção da ordem. A relação 

sexual, por exemplo, não vinha precedida de ritos e regras de um namoro tradicionalista, 

aos moldes elitistas.
326

 O amasiamento não era algo visto por elas como inferior ao 

casamento.
327

 Essas escolhas não denotam que para essas mulheres, a honra não fosse 
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algo relevante. Porque na realidade, ela era. Mas sim, dizem que os significados em 

torno dela construíam-se de forma diferenciada daqueles das elites.
328

 Mesmo numa 

sociedade do interior de Minas, a postura de Narciza era um exemplo disso. 

 Portanto, volto-me ao caso de Narciza. Será que aprender a não falar 

palavrões, ou não brigar em determinadas situações, falar baixo, incorriam entre as 

principais necessidades e desejos dessa mulher, frente à tentativa de ter a justiça 

realizada em seu caso de agressão? Mulheres como ela, que trabalhavam fora, 

representavam importante eixo econômico familiar e trafegavam entre variados locais 

tinham anseios bem mais relevantes, em suas concepções, do que aprender a “andar nos 

eixos” do projeto civilizatório do Estado. Isto não tem a ver com falta de importância 

dada a valores, mas como eles se organizam, como se construíam e quais teriam uma 

representação mais relevante para mulheres como ela. Trabalhadora, mãe-de-família, 

Narciza fazia parte de uma gama de mulheres que tinham vivências específicas, como 

mostra Soihet:  

  
Apesar da existência de muitas semelhanças entre mulheres de classes sociais 

diferentes, aquelas das camadas populares possuíam características próprias, 

padrões específicos, ligados às suas condições concretas de existência. Como 

era grande sua participação no “mundo do trabalho”, embora mantidas numa 

posição subalterna, as mulheres populares, em grande parte, não se 

adaptavam às características dadas como universais ao sexo feminino: 

submissão, recato, delicadeza, fragilidade. Eram mulheres que trabalhavam e 

muito, em sua maioria não eram formalmente casadas, brigavam na rua, 

pronunciavam palavrões, fugindo, em grande escala, aos estereótipos 

atribuídos ao sexo frágil.
329 

 

 Com esta consideração, não busco dizer que mulheres que compunham 

determinados nichos elitistas, ou brancos, não pudessem ir além de certos valores 

esperados. Ou que mulheres populares e afrodescendentes não pudessem ir de encontro 

a situações lidas como próprias das elites. Mas quero realçar que mulheres pobres e 

negras – ainda mais aquelas que passaram pela experiência do cativeiro, como Narciza - 

encontravam-se num front que fazia com que suas trajetórias de vida fossem marcadas 

por experiências de transgressão das posturas desejadas pelas instituições.  Ainda mais 

porque encontravam-se num contexto republicano marcado por discursos de 
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higienização, que viam nas mulheres negras corpos “doentes”, cerceados pela 

degradação e que por esse suposto argumento deveriam ser controlados.
330

  

 Concordo com Vellasco que a explicação marxista a partir da ótica da 

“resistência” da ordem estabelecida não deve ser generalizada para todos os casos, já 

que minimizaria as dimensões das relações e lutas sociais.
331

 Nesse caso, prefiro fazer a 

leitura de que é a própria condição de existência de um sujeito social com as 

características de Narciza que a levam a contrastar os parâmetros colocados, a partir do 

ímpeto de suas ações e necessidades. Mesmo que o indivíduo não esteja 

necessariamente lutando direta ou conscientemente contra o aparato institucional por 

meio de uma organização resistente, são suas ações a níveis micro que ajudam a 

reorganizar essas lógicas de poder, e, portanto, não devem ser assim, minimizadas ou 

engessadas dentro de apenas um conceito.  

 Importante realçar que, no dia seguinte à demissão, Narciza não voltou à fazenda 

sozinha, mas acompanhada de sua mãe e sua filha. Laços familiares e ao mesmo tempo 

de solidariedade, que se cruzavam ainda a laços de trabalho. Ao mesmo tempo, é bem 

curioso o fato de Virgínia e Rita não terem sido chamadas a depor, pela Promotoria. 

Apesar de estarem presentes no local do crime.  

A maioria das testemunhas ouvidas no caso eram trabalhadores da fazenda de 

Martins Campos, ou seja, companheiros de trabalho da mesma. Nenhum desses 

depoentes confirmou ter visto a agressão. Como citado anteriormente, o peso moral é o 

que chama mais atenção nas falas dessas pessoas. A imagem imoral de Narciza 

contrapunha-se aos bons hábitos de seu agressor, Carlos Libânio. Graciana Roza de 

Jesus, por exemplo, que também atuava na apanha de café, “respondeu que Narciza tem 

costume de provocar com palavras ofensivas, e que Carlos não tem esse costume”.
332

 

Aparentemente, em certos casos como esse, e num contexto civilizatório, as atitudes da 

vítima pareciam pesar tanto ou mais que a ofensa do agressor. De acordo com Abreu 

Esteves, nos processos de defloramento analisados, a conduta moral corriqueiramente 

recaía sobre a mulher, enquanto ao homem centralizavam-se as atenções às suas 

posturas enquanto trabalhador.
333

 Os vizinhos impunham, a partir de suas concepções, 
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determinados valores e expectativas de condutas sobre as vítimas.
334

 Na ocasião de 

Narciza não havia vizinhos, mas havia companheiros de trabalho.  

Outra questão que deve ser levada em consideração são as possíveis redes de 

rivalidade expressas nas falas dos depoentes. Já que supostamente, segundo as 

testemunhas, a ex-cativa tinha o costume de brigar com algumas companheiras de 

colheita e de acertar as contas com aqueles com quem estava envolvida em conflitos 

(como fez oficialmente com Libânio). Parece comum entender o porquê não havia 

defesas ferrenhas ao seu favor.  

 Mas é nas entrelinhas das falas que há uma das percepções que considerei mais 

interessantes acerca do teor do caso. Ninguém, como disse acima, confirmou 

diretamente a agressão. Porém, algumas frases tornam perceptível o teor violento das 

relações sociais no local e a consequente possibilidade de a mesma ter sofrido os 

ferimentos por Libânio. Francisco Pedro de Souza, lavrador, por exemplo, disse que 

“Narciza correu pelo canavial abaixo e José Martins Campos intimou e mandou os 

cachorros pegarem-a”.
335

 Já Leonardo Liciano de Miranda lembrou que “Maria dos 

Santos (trabalhadora da lavoura) aconselhou-lhe que lá não voltasse, pois se continuasse 

a brigar podia apanhar pancadas”.
336

 No depoimento de Maria Theresa dos Santos, a 

mesma também confirmou que “aconselhou-a que não voltasse, pois que, se continuasse 

a brigar, podia apanhar”.
337

 Graciana Roza de Jesus disse que “a noite viu José Martins 

Campos entregar-lhe a importância do salário e recomendar-lhe que não voltasse mais 

ao serviço”.
338

 

 Até onde o temor pela perda de emprego, ou a presença da imagem do patrão 

podem representar uma ausência proposital de falas diretas em relação à suposta 

agressão? Ao mesmo tempo que os trabalhadores arrolados para depor dizem não ter 

visto efetivamente as correiadas, também não excluem a possibilidade de ocorrência da 

referida agressão. Paralelamente, a presença da ameaça é constante, já que muitos deles 

avisaram à Narciza que ela poderia ter problemas se retornasse à fazenda para reclamar 

a postura de seu patrão em demiti-la, chegando ao ponto de “poder apanhar”. O 

tratamento recebido pelos empregados de José Martins Campos parecia ser rígido, e o 

fazendeiro aparentava ainda utilizar-se de práticas corretivas e penalidades físicas para 
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sanar as questões de organização em suas lavouras. Realço aqui, novamente, as 

continuidades e reconfigurações de lugares de poder.  

 Por fim, o Juiz Municipal Leopoldo Ferreira Monteiro, responsável pelo caso, 

colhe os atos da denúncia e os envia para o Juiz de Paz, Joaquim Guimarães. Monteiro 

diz no documento que os depoimentos das testemunhas são suficientes para provar a 

autoria do crime de Carlos Libânio, e pede que seu patrão, José Martins Campos, 

também seja figurado como autor.
339

 Para tal resolução, o Juiz Municipal utiliza-se do 

Artigo dezoito do parágrafo 2 do Código Penal de 1890, que diz que também figuram 

como autores “os que, tendo resolvido a execução do crime, provocarem e 

determinarem outros a executá-lo por meio de dádivas, promessas, mandato, ameaças, 

constrangimento, abuso ou influência de superioridade hierárquica”.
340

  

 Mas, ao receber os autos, o Juiz de Paz Guimarães não chega à mesma 

conclusão. Diz que os depoimentos das testemunhas, quer de acusação, quer de defesa, 

não são suficientes para comprovar a cumplicidade de Libânio.
341

 E completa falando 

que as testemunhas são de comum acordo com o procedimento da ofendida, em relação 

aos seus “maus hábitos”. Desta forma, julga a denúncia como improcedente, dando fim 

ao caso.  

 Vellasco constatou que no início do século XIX as guerrilhas burocráticas entre 

as instâncias judiciais eram algo existente, com choque entre os poderes locais e 

central.
342

 No caso de Narciza, há um confrontamento evidente de posições entre o Juiz 

Municipal e o de Paz, que fazem considerações diferentes sobre a mesma denúncia. 

Colocada ao final como improcedente, a conclusão da queixa trazida pela ex-escrava 

pareceu decorrer mais sobre seu comportamento do que da agressão sofrida. Se por um 

lado a ordem não era só uma imposição advinda de cima, mas uma negociação entre 

sociedade e Estado, a Justiça, por outro âmbito, tentou assumir um caráter pedagógico 

para a imposição de regras e contenção dos hábitos das pessoas.
343

 E assim, nada ocorre 

ao final do caso de ofensa física aqui analisado, um caso cujos costumes da vítima, 

considerados transgressores demais, influíram no sentenciamento. O Código 

republicano abria, desta forma, para reforço de âmbitos de reforma moral.
344

 Tudo isso 
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passava a se refletir, mesmo que aos poucos, dentro de uma estrutura judiciária que 

reitera e dá novos contornos ao discurso civilizador, que já era presente. 

 Porém, mesmo que o processo não tenha chegado ao âmbito esperado por 

Narciza, percebo na leitura do caso que essa mulher foi além dos discursos moralizantes 

do contexto, dentro de suas possibilidades encontradas. Primeiramente, na sua própria 

existência marcante, conflitiva, enquanto mulher pobre e negra que fugia a padrões 

cerceados de pudor. Enfrentava, gerava incômodos, causava comentários acerca dos 

seus hábitos, imputava sua posição. Depois, na coragem de confrontar seu patrão e 

desafiar a lógica hierárquica, que foi visto pelo fazendeiro como algo grave ao ponto de 

ser punível na forma de agressão física.  

 Por outro lado, nesse exemplo de situação fica perceptível a questão das relações 

de poder e das tentativas de continuidade e reestruturação de violência no pós-

emancipação. Apanhar de um administrador de fazendas após a abolição me parece uma 

brutalidade simbólica bem significativa, e que recaiu sobre essa mulher. Ainda mais no 

momento em que a mesma está estabelecendo-se socialmente como uma cidadã livre. É 

preciso levar em consideração que a sociedade, dentro desses padrões de desigualdade e 

violência, naturalizara esse tipo de crime. A forma como Narciza respondeu à atitude de 

Libânio foi adentrando-se ao âmbito da Justiça para reivindicar seus direitos enquanto 

uma mulher livre.  

 Analisando o caso da Revolta da Chibata, Álvaro Pereira do Nascimento notou 

que as primeiras gerações de descendentes de ex-escravos, no pós-emancipação, ainda 

sofriam com os castigos corporais e disciplinarização forçada, imposta pelas Forças 

Armadas.
345

 Mesmo vivendo certa ascensão econômica, esses indivíduos ainda 

sentiriam na pele a discriminação advinda dos duros resquícios da escravidão e as 

consequências do discurso científico de cunho racista do contexto, o que os levou a 

denunciar tais maus-tratos. Situação que mostra que o caso de Narciza não foi isolado, 

mas enquadrava-se num patamar nacional de circunstâncias discriminatórias, em que 

esses indivíduos tinham de lutar pelo estabelecimento de direitos, mesmo com o 

advento da liberdade.  

 Segundo Walter Fraga Filho, analisando o Recôncavo Baiano no final do século 

XIX, os ex-cativos rechaçaram as tentativas de continuidade da velha ordem escravista, 
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buscando maneiras de viver sem submissão.
346

 Como afirma o autor, “a população 

egressa da escravidão procurou acionar politicamente suas prerrogativas de liberdade, 

rejeitando situações que julgavam incompatíveis com a nova condição”.
347

 Essas 

tensões foram geradoras de conflitos e negociações. Observando Oliveira ainda da 

vigência da escravidão, Leonam Carvalho viu que mesmo com a existência de uma certa 

maleabilidade na região, que permitia aos escravos aproximarem-se do mundo dos 

livres, as demandas e pressões por liberdade e os conflitos cotidianos os levaram a 

envolver-se em crimes para resolução de suas questões.
348

 

 Mesmo que o processo pouco tenha dado o direito de fala à Narciza (ou 

igualmente à sua mãe e sua irmã) ou seja, mesmo com esse silenciamento processual, 

são nas suas atitudes em relação à resposta ao crime e à procura de amparo na Justiça, 

que acredito estarem as facetas mais significativas. Não reduzo o caso como um 

“insucesso” devido a decisão final da Justiça, muito pelo contrário. Mesmo que a 

instituição tenha colocado o processo como improcedente, e assumido seu papel 

moralizador ao punir uma mulher que não ia de encontro aos comportamentos sociais 

esperados, é no esforço de Narciza em levar seus direitos ao âmbito da Justiça na 

recorrência e no entendimento de seus direitos como cidadã livre, que me parecem soar 

os pontos mais relevantes. 

 Crimes de ordem de agressão não ocorriam apenas entre segmentos sociais 

diferenciados, como no caso anterior, de uma lavradora que sofre a ofensa física de um 

administrador rural. Uma mesma tipologia de crime pode variar de acordo com as 

circunstâncias, e pode ocorrer inclusive entre iguais. Em 3 de fevereiro de 1904, por 

exemplo, na mesma delegacia de Oliveira, chega uma outra denúncia sobre um caso de 

ferimento sofrido, após uma briga entre duas mulheres:  

 

Disse que ontem ao escurecer, achando-se na casa de sua mãe, apareceu ali 

defronte Maria de Tal e Silvéria do Guilhermino discutindo e insultando-se a 

ponto de brigarem e indo a respondente a separá-las, Silvéria atirou-lhe com 

uma garrafa, produzindo-lhe os ferimentos que apresenta, todos no rosto, e 

um pequeno no braço direito. Disse mais que são testemunhas Olegário de 

Tal, Joaquim Moreira, Rosa do Vicente e Juvêncio de Tal.
349
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 Como registrado no trecho acima, Mecias Gabriella Maia dos Santos é 

submetida a exame de corpo de delito após procurar a Delegacia de Polícia de Oliveira 

para dar queixa contra Silvéria. Segundo a ofendida, após tentar separar uma confusão 

entre duas ex-escravas, Silvéria e Ambrozina, a vítima foi agredida com uma garrafada 

no rosto. O crime havia ocorrido na noite anterior à queixa, e teria acarretado em 

ferimentos na face e braço da caseira.  

 Para melhor organização de leitura, é importante explicitar ao leitor que ao longo 

do processo é possível notar que Mecias confunde o nome de Ambrozina, colocando-a 

inicialmente (como no trecho acima) como Maria. Em relação à sua principal agressora, 

Silvéria, ela não só faz a identificação correta da mesma, como denota uma referência 

ao seu passado escravista. ‘‘Silvéria do Guilhermino’’ é como a indiciada é colocada. 

Guilhermino seria seu ex-senhor. Essa não é uma especificidade apenas do processo de 

Silvéria. No caso anterior, por exemplo, Narciza é citada como ex-escrava de Manoel 

Rodrigues de Amorim Velho, mesmo não havendo um questionamento sobre seus 

antecedentes sociais. Entrarei melhor nessa questão dos designativos na próxima parte 

do trabalho. Por enquanto, chamo a atenção para sua forte presença na documentação 

penal e nas falas dos indivíduos que depõem ao longo dos processos, denotando a 

persistência desses marcadores e nomenclaturas de alusão ao escravismo, no pós-

emancipação.  

Durante o processo, não fica muito clara a motivação da confusão entre Silvéria 

e Ambrozina. Uma das hipóteses que apostaria dizer é que a briga poderia ter sido 

causada por algum tipo de insulto ou comentário que levou ao desagrado de alguém. 

Infelizmente não poderei confirmar tal presunção, visto que também neste exemplo, as 

principais envolvidas não depõem. Mais uma vez, a ausência de falas de mulheres é 

notável. As únicas pessoas ouvidas são as seguintes testemunhas: Maria Rosa 

(lavadeira), Sebastião Moreira dos Santos, Juvêncio Almeida e Olegário Machado 

(ambos lavadores). Nessa situação, a fala masculina ganha maior proporção, já que o 

número de homens depoentes é mais significativo. Apesar da presença relevante de 

mulheres na cena do crime, como elucida o testemunho de Machado, apenas uma delas 

é requerida para prestar depoimento: 

 

Disse que quando passou de frente da casa de Gabriella dos Santos, ali 

estavam Silvéria, Maria de Tal, Nicesia dos Santos, Mecias e Ambrozina de 

Tal que foi do João Salles, que estavam alteradas todas, dizendo que 

deixassem de barulho, dirigindo-se sempre para sua casa, onde apareceu já 

noite, Mecias dizendo que Silvéria lhe atirava com uma garrafa ao rosto. 
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Naquela ocasião, não viu os ferimentos de Gabriella por ser de noite e 

Gabriella ficou do lado de fora de sua casa, vendo-lhe os ferimentos depois, e 

já quase sãos.
350

 

 

Gabriella, Silvéria, Nicesia, Mecias e Ambrozina foram assim, todas lembradas 

como pessoas presentes no momento da briga, mas apenas a voz de Mecias aparece na 

documentação ao longo do processo. E ainda assim, a voz de Mecias surge 

indiretamente, já que apesar da mesma ter sido a vítima e a responsável pela denúncia, o 

único momento em que insurge é na queixa e no auto de corpo de delito. O grande 

dificultador dessas leituras criminais é exatamente esse modelo prescritivo do júri que 

oferece poucas oportunidades de falas a indivíduos como mulheres negras e pobres. 

Mas tentemos abordar o máximo de reflexões possíveis com as informações 

encontradas.  

 Acho importante deixar clara uma percepção relevante acerca da situação 

específica. É importante, de antemão, dizer que o fato de mulheres pobres e negras 

estarem envolvidas em casos de agressão não as fazem mais briguentas ou enérgicas 

que outros indivíduos. Deve-se tomar muito cuidado ao caminhar sobre o gelo fino dos 

estereótipos. Como citado previamente, as ocorrências de ofensas físicas eram comuns 

no universo local onde essas pessoas viviam. O fato de a Justiça intensificar as 

mediações de conflitos como esses a partir da segunda metade do século XIX e impor 

mais ordem, não necessariamente significou o fim desse tipo de rixas. Até porque a 

insurgência desses enfrentamentos ia além do aparato controlador do judiciário, que 

entrava em cena, em maior proporção, já na etapa posterior do acontecimento, no campo 

da resolução legal.  

O crime também é revelador de como mulheres de camadas populares tinham 

vivências específicas. Independente da motivação do conflito, as envolvidas preferiram 

resolver ali mesmo, na porta da casa de Gabriella, num ambiente público, suas 

pendências. Discutir publicamente não era, para estas, uma motivação de vergonha, mas 

sim, em suas concepções, o que era vexaminoso era deixar de requerer sua honra. E a 

faziam sem a interferência de uma figura masculina: na realidade é Mecias, outra 

mulher, quem tenta separar a confusão e acaba levando uma “garrafada” na situação. As 

motivações eram variadas, mas a defesa da honra é aqui uma forte presunção que me 

arriscaria dizer. Comentários despretensiosos (ou intencionais) sobre comportamento, 

relações passionais, entre outros, podiam se tornar a gota d’água para confusões como 
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essa. Segundo Vellasco, essas pessoas eram movidas por sentimentos de vingança e 

compromisso com a própria imagem.
351

  

As relações entre os populares possuíam assim sua própria lógica de regras, que 

não deve ser lida como uma simples oposição das regras civilizadoras impostas pelas 

elites.
352

 Esses princípios básicos funcionavam num ordenamento bem autônomo, 

próprio das necessidades e simbologias construídas no entorno das relações sociais 

desses indivíduos. Portanto, olhá-los a partir do âmbito elitista é não compreender as 

especificidades dos seus significados. 

No conflito entre Silvéria e Ambrozina, a garrafa foi o objeto utilizado para 

defesa – o que acabou provocando o ferimento “não-intencional” de Mecias, quando 

esta interferiu na briga. O fato de haver uma garrafa na cena do crime não confirma a 

possibilidade de que as mesmas estivessem alcoolizadas ou ingerido alguma bebida que 

as deixassem alteradas. Mas como também não exclui a hipótese, é preciso notá-la e 

levá-la em consideração. Como já mencionado, em Minas Gerais, um dos grandes 

inimigos do Estado no controle da violência era a embriaguez.
353

 Bebidas alcoólicas 

quando associadas à defesa da imagem eram assim, atenuantes consideravelmente 

perigosos, por acentuarem atos impulsivos.
354

 Desde o Código Criminal de 1831 o uso 

de armas de fogo é proibido e criminalizado no país.
355

 O que reduz, mas não dizima 

totalmente a violência.
356

 Em momentos “acalorados”, outros objetos acabam as 

substituindo, como facas ou instrumentos de trabalho, por exemplo.
357

 

Após depoimento das testemunhas e provas colhidas, o caso é dado como 

improcedente pelo Juiz. O tribunal chega à conclusão de que a garrafada levada por 

Mecias não fora dada de propósito por Silvéria. O que instiga é que mais um caso 

levado à Justiça por uma mulher pobre, assim como Narciza, é dado como incongruente. 

E para além disso: um conflito envolvendo mulheres pobres e negras sofre pouca 

interferência dos tribunais.  

                                                                 
351

VELLASCO, Ivan de Andrade. op. cit., 2004, p.166. 
352

ESTEVES, Martha de Abreu. op. cit. 1989, p.198. 
353

VELLASCO, Ivan de Andrade. op. cit., 2004, p. 268. 
354

Ibidem, p.270. 
355

Ibidem, p.275. 
356

Com isto não quero dizer que a proibição de armas de fogo não tenha tido impacto significativo na 

sociedade. Na realidade, a criminalização de seu uso é prolífera, porque impede que certos atos 

impulsivos sejam ocasionados. Além disso, não devemos esquecer que se trata de um objeto 

perigosamente letal; daí a necessidade desse tipo de proibição. 
357

VELLASCO, Ivan de Andrade. op. cit., 2004, p.274. 



 

115 
 

Com isto, não afirmo que o caráter social, racial ou de gênero fosse definitivo 

para delinear os fins de todos os processos julgados pelo tribunal mineiro. O que levanto 

aqui é o questionamento em relação à postura tomada em casos como o de Silvéria e 

Narciza. A resolução deste último, inclusive, incide ainda como mais intrigante, até pela 

presença de provas como o próprio corpo de delito. Na situação de Mecias e Silvéria, o 

argumento utilizado para a descontinuidade é o caráter da não-intencionalidade. Mas 

vejamos: em setembro de 1912, alguns anos depois, foi registrado em Japão, distrito de 

Oliveira, um caso envolvendo uma confusão entre dois homens, que se aproxima em 

alguns aspectos da briga entre as duas mulheres. O denunciado, Narvindo Marcos 

Velloso, estaria embriagado e acabou ferindo com um canivete a vítima Sebastião 

Miguel da Costa, supostamente “sem querer”, ao tentar abraçá-lo.
358

 A ocasião também 

envolveria embriaguez. Mas, ao contrário da situação envolvendo as duas mulheres, o 

Juiz de Direito coloca que, apesar da intenção dolosa do acusado, o caso deveria ser 

levado à frente, e um novo processo ser aberto. Resultado: o réu foi condenado à pena 

de 17 dias e 12 horas de prisão simples.  

Apesar do caráter não-intencional da agressão, a reflexão que fica é a seguinte: 

até onde o fato de mulheres estarem no contexto de uma confusão como esta, de uma 

briga em público, já torna suas posturas como algo julgável e o caso como 

improcedente, de antemão? Até onde, na percepção da Justiça da época, valeria a pena 

levar à frente e empenhar-se em um caso envolvendo mulheres negras pobres, e como 

agravante, supostamente embriagadas? Não quero afirmar nenhuma conclusão acerca, 

mas gostaria de deixar esses questionamentos explícitos, em vista do caráter jurídico 

reformador e supostamente igualitarista do período. Por fim, não posso excluir a 

hipótese de que o caso não tenha sido levado à frente simplesmente por conta da não-

intencionalidade da agressão. Mas realço que nem sempre as coisas são tão óbvias e 

simples como parecem ser. 

Ainda segundo Bóris Fausto, que analisou a criminalidade em São Paulo nos 

anos iniciais do século XX, os tipos de contravenções diferenciadas revelavam quais 

eram as preocupações mais evidentes da Polícia do local na imposição da ordem.
359

 

Como disse, nesse caso analisado, de Silvéria, Ambrozina e Mecias, percebe-se pouca 

intervenção do Estado durante e ao final do processo. Não que casos como esses não 

fossem relevantes para a jurisprudência: crimes de violência estavam no topo das 
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ocorrências de intervenção. Mas em relação a casos envolvendo mulheres, outros teores 

pareciam pesar em relação ao tipo de decisão ou a forma de interferência do Estado. 

Além do comportamento ideal esperado, pesava também, no novo Código Penal de 

1890, a proteção legislativa sobre o corpo da mulher e contenção dos padrões sexuais.
360

 

O peso moral vigilante expressava-se na forma como alguns casos judiciais foram 

dirigidos. A próxima situação, de Bárbara, uma ex-escrava idosa, mostrará melhor esse 

exemplo.  

 

A noite do dia três de setembro do corrente ano, às dez horas da noite mais 

ou menos, o denunciado Simião Nogueira, em companhia de Miceno 

Raphael, Antônio Cassarola e Francisco Fidélix, dirigiram-se para a casa de 

Rosaura e Cândida, netas de Bárbara, aí chegando bateram a porta e como 

não fora aberta, Simião saltou a cerca, arrombou uma janela e penetrou 

dentro da casa; como Bárbara, indignada, tal viu com tal procedimento, (...) 

resultando em trocas de palavras insultosas, que tiveram como resultado 

Simião tomado de um cacete e com ele feito em Bárbara os graves ferimentos 

do auto do corpo de delicto. Francisco Fidelix que tentou inferir em socorro 

de Bárbara, censurando o procedimento do denunciado, também foi atingido 

pelo instrumento contundente vibrado por mãos do denunciado, resultando no 

paciente os ferimentos constantes do auto do corpo de delito.
361

 

  

 

Na leitura cuidadosa do processo, percebe-se que aparecem duas versões sobre 

Francisco Fidélix: uma, em que ele seria apenas o vizinho que prestou socorro à vítima. 

A segunda versão levantada por algumas testemunhas é que Fidélix fazia parte do grupo 

de rapazes, mas que acabou entrando em conflito com Simião.
362

 Mas enfim, o que fica 

claro é que naquela noite do dia 3 de setembro de 1893, Simião Nogueira, Miceno 

Raphael e Antônio Cassarola teriam se dirigido, num lugar denominado São Bento – 

Distrito de Cláudio, Oliveira – à casa de duas mulheres chamadas Rosaura e Cândida. 

Durante a chegada dos mesmos, a avó das duas jovens, Bárbara Francisca de Jesus, 

estaria dormindo e adoentada. Após Bárbara ter dito às netas que não eram horas de “se 

abrir as portas” para os homens citados, inicia-se uma discussão entre ela e Simião.
363

 

Os resultados foram agressões a cassetadas dadas por Nogueira e sofridas pela idosa e 

por Francisco Fidélix, que teria ouvido os gritos e tentado ajudá-la.
364
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Segundo Miceno, ele e os outros dois rapazes teriam se dirigido à casa de 

Rosaura e Cândida, suas velhas conhecidas, para “passear”.
365

 Ao que avistaram as 

portas fechadas, Simião teria pulado a cerca e ido até a entrada do quintal chamá-las. 

Foi quando Rosaura abriu a porta que toda a confusão teria se iniciado. Após Simião ter 

dito palavras injuriosas à jovem, Bárbara teria dito “que àquelas horas não se devia ter 

aberto portas”.
366

 Simião então retrucou, a chamando de “manquinha”; e Bárbara 

respondeu que “manquinha eram os cornos que o amassaram”.
367

 Foi aí que Simião 

teria adentrado ao quarto de Bárbara e a espancado utilizando-se de um porrete. Ao 

escutar os gritos da confusão, o vizinho Francisco Fidélix entra e tenta impedir a ofensa 

física, recebendo três porretadas. Logo depois, o grupo teria se dispersado.
368

  

Segundo umas das testemunhas, Antônio Symplicio Alves de Araújo, lavrador e 

morador do distrito, Simião manteria relações “ilícitas” com Cândida, e Miceno com 

Rosaura.
369

 O “ilícito” aqui faz referência ao fato dos dois homens, tanto Simião, quanto 

Miceno, serem casados, fato inclusive que os dois confirmam durante os colhimentos de 

informações dos envolvidos. Legalmente, no Código Penal de 1890, só a mulher 

poderia receber punição pelo crime de adultério, podendo sofrer até três anos de prisão 

celular se fosse provado o caso.
370

 O Código reitera as formas de como o Estado sempre 

lidara com a questão até então. O homem adúltero só era punido pelo crime caso tivesse 

uma concubina “teúda ou manteúda”, ou seja, se mantivesse financeiramente sua 

amante, não figurando a ocasião apenas como uma situação passageira.
371

 Esse 

direcionamento de diferenciação de gênero era tanto uma realidade que no exemplo 

presente o crime de adultério nem sequer é citado ou denunciado pela Promotoria de 

Justiça.  

Mas e se as adúlteras fossem Rosaura e Cândida? Provavelmente seriam 

punidas, visto que para tal só precisariam estar casadas e ter a relação extraconjugal. 

Segundo Soihet, a tradição da punição do adultério, herdada legalmente desde a 

Colônia, “representava os riscos da participação de um bastardo na partilha dos bens e 

na gestão dos capitais”.
372

 Ou seja, o homem poderia expressar sua liberdade sexual 

desde que não atingisse seu patrimônio; ao contrário da mulher, que no ato da traição 
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era lida como “um ser acometido por um desvario momentâneo”.
373

 Tal exemplo é 

interessante para se perceber como os papéis e lugares de gênero são social e 

historicamente construídos em torno das leis. 

Cândida e Rosaura, com idades respectivamente de 25 e 20 anos, apresentaram 

praticamente a mesma versão à Justiça: que teriam acordado assustadas com o barulho 

da briga entre Simião e Bárbara. Porém, o que fica percebido nos relatos é que as 

mesmas teriam aberto as portas à Simião, Miceno e Antônio, após o primeiro ter saltado 

a cerca de sua residência. Aparentemente a relação entre elas e os rapazes era 

consentida, mas as mesmas não citaram isso durante o processo. Talvez porque em 

situações penais como essas, muitas vezes as mulheres eram vistas ao mesmo tempo 

como vítimas e incitadoras do crime.
374

 O medo do julgamento moral pelo 

envolvimento com dois homens casados também poderia ter falado alto durante o 

pronunciamento das duas moças. Como o próximo trecho é um dos raros casos em que 

o depoimento das mulheres envolvidas aparece, acho importante dar a oportunidade ao 

leitor de visualizá-lo: 

 

Rosaura Maria de Jesus, de idade de vinte anos, fiandeira e costureira, 

solteira, natural e moradora desse Distrito, aos costumes disse ser neta de 

Bárbara (ofendida), testemunha informante a quem o juiz não deferiu 

juramento, mas que prometeu dizer a verdade, do que soubesse e lhe fosse 

perguntado. E sendo inquirida sobre o fato constante da parte oficial o Juiz, 

respondeu que das dez para as onze horas da noite do dia três de setembro 

acordou sobressaltada com as pancadas que Simião dava em sua avó Bárbara, 

querendo acudi-la foi ameaçada por Simião com uma faca, ao que ela 

testemunha gritou por Francisco Fidelix gritou para acudi-la. Entrando esse 

com Antônio Cassarola, Simião deu em Fidelix três porretadas. Contou-lhe 

depois que o intento do grupo composto de Simião, Miceno, Cassarola e 

Fidelix era dançar, seguindo-se alteração entre Simião e avó dela testemunha 

por causa da abertura da porta que fora arrombada por Simião. Perguntada 

sobre o procedimento de Simião e Bárbara? Disse que o de Simião é mau, e 

de Bárbara, bom.
375

 

 

Bárbara não teve pronunciamento oficial. Mas foi durante o exame de corpo de 

delito da mesma, que percebi seu passado cativo. Mais precisamente “ex-escrava de 

Reginaldo Rafael”, assim ela é posta no levantamento de informações.
376

 Segundo o 

laudo, as porretadas sofridas a ocasionaram grave ferimento na espinha dorsal e entre as 
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espáduas
377

. Outra lesão no antebraço esquerdo, e uma no joelho esquerdo também 

foram notadas. A mesma se encontrava, como disse, adoentada. Por conta da idade (que 

não foi precisamente informada, mas observam-se nas pistas que Bárbara era idosa), da 

condição da vítima e da intensidade das lesões, a ofensa física foi considerada grave 

pelo judiciário.  

Agora, o que realmente realça aos olhos é a perspicácia de Bárbara em responder 

ao seu oponente, Simião, mesmo na situação que se encontrava, acamada, e mesmo com 

a idade avançada. Temos aqui mais um exemplo de mulher que atravessou o lugar 

social dado a ela e desafiou um homem, mesmo na condição em que estava, e com as 

consequências que poderia sofrer. Sem contar que, explicitamente, me parece que o fato 

de as duas netas estarem se envolvendo em relacionamentos ilícitos na ocasião, 

poderiam ter sido agravantes que levaram ao desapontamento e ao ato de enfrentamento 

da avó. Como dito por ela, já era “tarde demais” para duas moças abrirem portas e 

estarem recebendo rapazes em casa: a especulação quanto à moral das famílias e os 

comentários de vizinhos e conhecidos quanto ao comportamento feminino pesavam 

muito nessa época.
378

 

Claro que casos como esse não são tão simples, e não cabe ao historiador bater o 

martelo final do julgamento ou tentar reconstituir os fatos exatos. Mas nesta situação 

específica me parece que a questão da moral mais uma vez falou bem alto. Relembro 

que essas ações revelavam significados próprios acerca de honra. Por exemplo, as regras 

de namoro entre populares não tentavam meramente imitar ou eram os mesmos que os 

relacionamentos ditos como “tradicionais” das elites.
379

 Regras como o noivado anterior 

ao casamento, por exemplo, apareciam bem menores em escala de importância nos 

costumes de moças pobres.
380

 Não quer dizer que essas relações fossem menos formais 

ou honrosas, mas que se organizavam em eixos bem específicos. 

Para mulheres como Bárbara, que criava duas netas, o fato de representar a 

chefia moral e mais velha dentro de casa dizia muito. Impor ordem e defender o que se 

entendia como imagem simbólica de suas netas era relevante. No entendimento de seus 

hábitos, abrir portas para rapazes tarde da noite era uma situação que pedia 
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interferência. Por mais que os indícios da documentação demonstrem que Bárbara não 

tinha um companheiro (podendo ser viúva), a imputação, a colocação de uma mulher 

perante a uma situação como essa não necessariamente significava a ausência de um 

homem. Afirmar isso seria diminuir as potencialidades de ações dessas mulheres 

perante a falta ou presença de uma figura masculina.  

O caso de Bárbara, diferente dos citados anteriores, durou um tempo 

razoavelmente extenso. Só foi finalizado em 1895, após vários despachos de juízes, 

interferência da Promotoria, depoimentos e até organização de um júri popular. 

Rosaura, Cândida, Simião, Miceno, Francisco e outros moradores do Distrito, que 

ouviram a confusão na noite da briga, foram chamados por pelo menos duas vezes cada 

um, para depor. Simião preferiu não falar sobre o ocorrido, enquanto os outros todos 

confirmaram o teor de sua agressão.  

Os hábitos dos envolvidos parecem ter sido um ponto cheque no desenrolar da 

sentença. Todos os depoentes, resumidamente, disseram que Bárbara procedia “bem”, e 

que Simião procedia “mal”. Antônio Araújo acrescentou que “Bárbara usava de tomar 

aguardente, mas conserva-se em sua casa”; o costume de beber, nesse caso, parecia não 

violar a ordem pública e o comentário não representou, portanto, um peso na decisão 

judiciária contra sua conduta.
381

 Araújo também revelou em seu testemunho que ouviu 

um desentendimento anterior ao julgamento entre Francisco e Simião: ouviu Simião 

dizer a Francisco Fidélix que “hoje era dia de cobrar dele”; ao que Francisco Fidélix 

respondeu: “não tenho malquerença com você”, Simião teria retorquido: “você não tem, 

mas eu tenho”.
382

 Provavelmente esse relato foi um complicador na situação penal de 

Simião Nogueira.  

A Justiça demonstrou alto grau de envolvimento nesse caso. Todas as etapas 

foram formalmente seguidas, e no final, por unanimidade do júri, Simião foi declarado 

culpado, sendo incurso no grau máximo no artigo 304, parágrafo único do Código 

Penal. A lei referente a lesões físicas trazia punição no caso “da lesão corporal resultar 

mutilação ou amputação, deformidade ou privação permanente do uso de um órgão ou 

membro, ou qualquer enfermidade incurável e que prive para sempre o ofendido de 

poder exercer o seu trabalho”.
383

 Além disso, por estar alcoolizado na ocorrência do 

crime, Simião respondeu por mais este agravante, o da embriaguez. No total, pegou 11 
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meses, 11 dias e 6 horas de regime fechado, sendo sua prisão iniciada em 28 de junho 

de 1895.  

Simião também teve como agravantes os fatos de Bárbara ser mais velha, a 

invasão do domicílio efetuada por ele e a presença e desrespeito pela enfermidade da 

vítima.
384

 Apesar da lei brasileira ter sido mais branda em relação a crimes de invasão e 

danos contra a propriedade do que em relação a crimes de violência, nesse caso temos a 

presença desses dois fatores unidos. 
385

 Sem contar que a nova Constituição garantiria 

maior direito de proteção à propriedade. Em relação à diferença de força física entre o 

acusado e Bárbara no que se refere à agressão, esta foi denominada no documento 

legalmente de “superioridade em sexo”.
386

 Um termo jurídico que apesar de significar 

desigualdade de força física, poderia ter variadas interpretações.  

Mas afinal de contas, o que difere esse caso dos anteriores para que a demanda 

de uma ex-cativa seja aceita e seu agressor punido? Primeiramente, os fatos explícitos já 

demonstram o porquê da atuação tão apurada da Justiça. Um indivíduo alcoolizado, que 

invade uma residência e agride uma mulher idosa. Simião, numa situação 

completamente infeliz, conseguiu reunir em um ato vários complicadores vistos pelo 

Estado como empecilhos à ordem pública. Portanto, arriscaria dizer que sua punição não 

foi apenas um mero sentenciamento como qualquer outro, mas um sentenciamento 

exemplar. Simião, aos olhos do júri, não feriu apenas à Bárbara. Mas causou transtornos 

que lesionavam a organização social. Característica da Justiça mineira da época, 

característica de reflexos do novo Código Penal, ambos alinhados com medidas de 

ordenação.  

O outro ponto, que ao meu ver é implícito e não insurge em medidas legais 

específicas nessa situação, mas que é relevante ser lembrado, é o fator da “vigilância” 

do Estado sobre o corpo feminino. Se para Bárbara ver Rosaura e Cândida, suas netas, 

se envolvendo com dois homens casados era um mal pressuposto, para a jurisprudência 

esse tipo de relação passional poderia, por ventura, significar danos à ordenação de 

papéis sociais. Recorro-me novamente às considerações de Martha de Abreu Esteves. 

Para a historiadora, intervenções do Estado na esfera privada de relações refletiam no 
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“bom funcionamento” social no âmbito público.
387

 Assim, o direcionamento de políticas 

ou ordenações de contenção e ordem sexual à população poderia ser uma garantia de 

que os sujeitos cumprissem seus papéis de forma a não atrapalhar o Estado. É por isso 

que, como já mencionado, concordo com Bourdieu quando o autor argumenta que a 

Justiça não é um campo de atuação completamente autônoma: apesar de seu lado 

independente, ela também se altera de acordo com as demandas no campo social 

externo.
388

 Inclusive em relação às esferas íntimas.  

No mito de que a Justiça, nestes tipos de sentenças, estaria civilizando a 

sociedade, é que na verdade estava também marginalizando a população e 

principalmente as mulheres negras e pobres envolvidas.
389

 Nos casos analisados por 

Abreu Esteves, muitos crimes sexuais envolvendo negras pobres como vítimas não 

foram de encontro ao mesmo resultado desse caso, inocentando os réus.
390

 Além disso, 

quando havia sentenciamento, notava-se mais uma tentativa de controlar os corpos, 

nesse processo civilizatório e higienizador, que propriamente protegê-los.  

Por outro lado, trago a análise de Edward Thompson sobre a cautela necessária 

em não se colocar a lei como um mero instrumento legitimador das classes 

dominantes.
391

 É claro, na visão de Thompson, que ela reforça as relações de classe 

existentes e amplia determinados poderes, mas não pode ser resumida a uma mera 

“dissimulação” da realidade com viés único de interesses, ou uma farsa.
392

 Ela legitima 

espaços e atos, mas serve também para orientar a dinâmica social e organizá-la.
393

 No 

contexto do início da República no Brasil, o mecanismo civilizador acabava servindo 

como controle, mas antes de tudo, como tentativas de se reorganizar o social aos moldes 

do progresso e modernidade. O conflito ali é que ela esbarrava nos interesses da 

sociedade e em suas concepções já consolidadas. 

Mas não me interessa unicamente a forma como a instituição lidou com a 

situação. No processo retratado, a ação de Bárbara Francisca de Jesus, ex-escrava, 

denota que essas mulheres tinham plena condição de liderarem moralmente os lares 

onde estavam incluídas. A autoridade revelada em sua postura, mesmo estando doente e 

mais velha, de assumir o controle na situação, envolvendo-se consequentemente numa 
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briga, mostra a potencialidade feminina de liderança e proteção familiar. Mais uma vez, 

uma mulher que, apesar de ter vivenciado a violência do cativeiro em seu passado, se 

direciona às autoridades para defesa de seus direitos, agora em sua experiência de 

liberdade. Experiência esta que não deve ser posta em segundo plano em relação à sua 

antiga vivência escravista. Faço aqui minhas as palavras de Ana Flávia Magalhães 

Pinto: “a escravidão não é o lugar de origem das pessoas negras. A gente precisa 

exercitar a capacidade de imaginar o passado também a partir do sentimento, da 

experiência da liberdade”.
394

 

Outro exemplo de crime de ofensa física envolvendo uma ex-escrava em 

Oliveira foi uma situação ocorrida em 1897. Fausta Tavares, personagem principal deste 

enredo, teria agredido fisicamente a Feliciana “de Tal”, como a mesma é designada. 

Aqui, diferentemente do exemplo mais recente, de Bárbara, uma ex-cativa aparece 

como ré. Segundo informações do processo, em 21 de janeiro de 1897, Feliciana estaria 

na casa de Fausta torrando farinha, quando a última teria chegado e as duas teriam 

discutido.  A discussão foi parar na rua quando Fausta teria dado cacetadas na cabeça de 

Feliciana.
395

 

Era comum que em zonas rurais mulheres fossem às casas umas das outras para 

torrar farinha. Amplamente difundida em todo o país, a mandioca fez e continua 

fazendo parte do âmbito de sustento em variadas culturas. Para a gente do interior, 

principalmente. Era comum que as pessoas dessas zonas coincidissem, por exemplo, o 

trabalho na roça com a “torra” da farinha.
396

 As “casas de farinha” eram os locais onde a 

fabricação e preparo do alimento eram feitas. Homens e mulheres trabalhavam em torno 

da produção, e dali também insurgiam redes de sociabilidades e disputas.
397

 Neste caso, 

não fica muito claro se a residência de Fausta era um desses locais específicos para sua 

produção. Acredito que não. Possivelmente era uma residência normal, onde sua 

conhecida Feliciana teria o costume de transitar e fazer uso dos utensílios para preparar 

o alimento. Apesar de que, assim como o ambiente das casas de elaboração da farinha, 

também acabou englobando uma rede de relações que transitou entre a solidariedade e a 
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rivalidade: foi ali que uma rixa entre as duas pareceu ganhar contornos explícitos, 

transformando-se, finalmente, em agressão.  

A confusão, que foi parar na rua, acabou atraindo a atenção de vizinhos curiosos, 

chegando o caso aos ouvidos de membros da Delegacia de Polícia de Oliveira. 

Rapidamente, o inspetor chega ao local e tenta conter a briga. Ou melhor, conter Fausta, 

como abordou a testemunha Antônio Joaquim Matos, lavrador:  

  
Disse que apenas sabe do ocorrido pelas próprias palavras da ofendida, que 

foi a presença do inspetor e ele incumbiu a ela testemunha ajudar a prisão da 

denunciada. Ela em princípio insistiu bastante, sendo afinal presa. Disse 

mais: que Fausta tem o hábito de embriaguez conquanto seja mulher 

trabalhadora. Dada a palavra a ré para contestar a testemunha, disse que 

cumpriu o depoimento.
398

  

  

 A fala de Antônio Matos acaba soando um pouco confusa. Por mais que 

inicialmente o mesmo diga que ficou sabendo da situação apenas por palavras de 

Fausta, logo em seguida diz que foi induzido a ajudar na prisão da acusada, tendo, 

portanto, uma participação direta na cena do acontecido. Aparentemente, a solicitação 

de ajuda de sujeitos comuns em situações de prisão como essa não era uma prática 

excepcional. Mesmo que fosse, claro, ligeiramente perigoso. 

Na fala da testemunha, a embriaguez e a característica de trabalhadora surgem 

lado a lado. A última parece amenizar a primeira. Como já dito, o ato de ser bom ou boa 

trabalhadora era constantemente usado em tribunais para atenuar a situação dos réus.
399

 

Contudo, a ênfase ao trabalho no universo de ex-cativos como Fausta poderia ir muito 

além disso: servia também para garantir uma imagem de “boa reputação” aos egressos 

do cativeiro, àqueles que agora em liberdade, esforçavam-se para se afastar dos antigos 

estigmas de escravidão.
400

 

A última informação, de que Fausta teria resistido à prisão e que o inspetor teria 

recorrido ao auxílio de populares para contê-la, aparece também no depoimento de João 

Lopes de Oliveira. O mesmo, assim como Antônio Matos, também era lavrador:  

 

Disse que não é testemunha a vista porque apenas viu a ofendida e depois 

ajudou a prender a denunciada, que resistiu à prisão no começo. Disse mais 

que a ofendida não ficou impossibilitada do serviço por mais de trinta dias e 

com Fausta com quanto seja mulher trabalhadeira, tem o hábito de 

embriaguez, neste estado achando-se quando cometeu o crime. Dada a 

palavra a ré, por esta foi confirmado o depoimento da testemunha. 
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Um dos critérios observados durante a avaliação de corpo de delito é se a vítima 

agredida fica impossibilitada ou não de trabalhar por mais de trinta dias devido à 

gravidade do(s) ferimento(s). Se a resposta for positiva, entra como agravante em 

relação à situação penal do acusado. Na ocasião, os peritos criminais optaram pelo 

posicionamento de que a lesão não teria capacidade de impossibilitar Feliciana de 

exercer seu trabalho.
401

 Não obstante, a testemunha João Oliveira fez questão de 

enfatizar a mesma afirmação no tribunal. Ao mesmo tempo, diz que a acusada Fausta, 

apesar de ser “mulher trabalhadeira, tem o hábito de embriaguez”.  

As relações entre as testemunhas, vítimas e réus, são bem complexas: neste caso, 

por exemplo, não posso afirmar a partir da fala de Oliveira que o mesmo tenha tomado 

partido por um dos lados, ou que tenha algum tipo de rivalidade com uma das duas 

mulheres envolvidas. Na realidade, ele apresentou contradições tanto na versão de 

Feliciana, quanto na de Fausta.  Todavia, o que fica realçado aqui é que Fausta não faz 

questão de contestar o depoente. O fato de a mesma fazer uso de bebida alcóolica 

parecia não envergonhá-la perante o júri. Mas confirmava isso sem deixar de lado o fato 

de ser vista pelos vizinhos como uma “mulher trabalhadeira”. Era essa a reputação que 

ali lhe interessava, muito mais que o desejo de desmanchar a imagem que lhe 

construíram em torno do fator da embriaguez. Fausta não parecia, em sua percepção, ver 

tamanho peso ou gravidade nessa característica, enquanto os homens de sua vizinhança 

e a jurisprudência faziam questão de enfatizá-la. Mais uma vez, confirmando a 

importância do trabalho para uma ex-escrava, em relação a estruturação de sua imagem 

moral; e por outro lado, mostrando que as vivências específicas dessas mulheres iam, 

não poucas vezes, contra a percepção realçada pela Justiça e outros populares.  

Ao ser questionada ainda sobre o crime, Fausta também não fez questão de 

esconder seu ato. Respondeu que “dera duas bordoadas em Feliciana pelo fato desta 

haver injuriado com palavras ofensivas, e que na ocasião sendo conduzida para a cadeia, 

sendo agredida pelas pessoas que a conduzia”.
402

 Mais um crime cuja atuação pessoal 

perpassa a questão da defesa da honra, que faz com que a agressão seja impulsionada 

pelo desejo de acertos de contas iniciado por uma ofensa verbal. Fausta e Feliciana 

pareciam ser amigas, transitavam na casa uma da outra – apesar de não termos 

conhecimento, a fundo, de como essa ambígua relação acontecia.  Mas o “pomo da 
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discórdia” que levou a situação à Justiça foi aquilo que, até aqui, representava o “oito ou 

oitenta” de como as situações eram resolvidas: a agressão verbal, o insulto, e 

consequentemente, a tentativa de defesa moral.  

Tudo levava a crer, pelo andamento do processo, que Fausta seria dada ao fim 

como culpada. A Promotoria chegou a sugerir sua incursão no Artigo 303 do Código 

Penal, que previa prisão de 3 meses a 1 ano para aqueles que ofendessem fisicamente ou 

causassem lesão corporal em alguém, contudo, sem derramamento de sangue.
403

 Porém, 

após montante de júri popular, o mesmo avaliou os depoimentos colhidos e decidiu que 

a acusação era improcedente.
404

 A decisão seguiu assim até o final do processo. 

Trouxe, neste tópico, exemplos de casos em que ex-cativas estiveram arroladas à 

Justiça em crimes de agressão, ofensa física. Crimes violentos eram bem comuns em 

Minas Gerais e mobilizaram toda a jurisprudência na tentativa de seu controle e ordem 

social durante todo o século XIX. As experiências de vida dessas mulheres retratadas 

nesta parte do capítulo mostram que os envolvimentos em brigas não eram meras 

confusões causadas por pequenas “rixas”, mas faziam parte da existência daquelas que 

tinham entre as lutas de sobrevivência a defesa de sua imagem, construída acerca dos 

seus próprios entendimentos dos significados de moral e honra. Mesmo que não 

intencionalmente (já que o ato de acertar as contas, tomar a frente na resolução de seus 

conflitos fazia, normalmente, parte de seus trajetos), essas mulheres transgrediram as 

leis civilizatórias de recato e sutileza impostas pelo Estado, ultrapassando, assim, as 

regras do jogo. Para além disso, os arcabouços simbólicos em torno dos crimes 

elucidam um pouco de como consolidavam-se suas novas lutas e experiências em 

liberdade.  

 

2.4 Mães à frente da lei  

 

No processo que se inicia em 1896, é difícil traçar em nossas mentes um perfil 

de Belmira com muita exatidão. A ré, ex-escrava, possui poucas informações 

explicitadas no documento. Nem seu nome é mencionado por completo. ‘‘Belmira de 

Tal’’, como é colocada pelo suplicante, é mulher pobre, e disso sei apenas pelas parcas 

deixas das entrelinhas, e pelo próprio caminhar do caso. Ademais, apesar da notória 

importância de sua presença neste caso jurídico, a mesma é invisibilizada. 
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O suplicante do caso, Revalino da Costa Ribeiro, também não é bem delineado 

na documentação. Porém, sua voz é dominante no pleito judicial, sendo o mesmo 

requerente de todo o processo. Em 14 de setembro de 1896, procurou o delegado de 

Polícia do local para denunciar a fuga de um menor de idade que se encontrava sob sua 

tutela.
405

 Quirino, a criança de onze anos, era filho de Belmira. Segundo Revalino, o 

menor teria fugido de sua residência e ido ao encontro da mãe, a qual o homem 

reivindicava, a todo custo, que deveria ser ouvida pela polícia, a fim de ser forçada a 

revelar o paradeiro do menino. Mas por que essa criança estava tutelada por um terceiro, 

e não se encontrava, juridicamente, sob a guarda da mãe? O termo de tutela anexado ao 

processo pode nos oferecer algumas pistas: 

 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de mil oitocentos e noventa e cinco 

nesta cidade de Oliveira, em meu cartório, onde se achava o doutor João 

Pereira da Silva, Juiz de direito da Comarca, e sendo ali presente o cidadão 

Revalino da Costa Ribeiro, a este o dito Juiz deferiu juramento na forma da 

lei, e o encarrega de ser tutor do menino Quirino de onze anos de idade, filho 

de Belmira, alimentando-o, vestindo-o e tratando-o nas enfermidades, 

mandando ensinar a ler, escrever e um ofício, bem a mim pagar-lhe a quantia 

de sessenta mil réis anualmente desde que complete os quatorze anos, em 

diante, cuja quantia será recolhida ao cofre dos órfãos tidos os mesmos aceito 

por ele Revalino da Costa Ribeiro, e dito  juramento e condições acima 

escaradas, assim o prometer cumprir, de que para constar assigna este termo e 

depois de lhe tido por mim, Antônio Fernal escrivão, que o escreve assinando 

também o Doutor Juiz de Direito, Revalino da Costa Ribeiro consentiu. Nada 

mais constava no dito termo.  

Antônio Fernal, escrivão que o escrevi.
406

 

 

Coincidentemente, como já mencionado, o escrivão responsável por registrar o 

termo de tutela do cartório de órfãos era Antônio Fernal, que também era redator-chefe 

da Gazeta de Oliveira, jornal citado anteriormente neste trabalho e que abordou a 

questão da abolição em Oliveira. Reitero que o fato de o redator ter conseguido acessar 

o órgão judicial para trabalho pode ser revelador do estabelecimento de seus laços 

sociais na região, em suma, provavelmente conquistado pela fama de seu jornal. Nesse 

contexto, não há indícios de que havia alguma espécie de concurso público ou processo 

seletivo parecido para entrada em algum cargo no judiciário. É preciso lembrar aqui, 

que estamos falando de um período e local onde as redes clientelísticas falavam muito 

alto, por meio, inclusive, de indicações e nomeações. Sendo assim, devo trabalhar com a 

possibilidade de Fernal ter sido indicado por conta dessas redes, ainda mais porque em 
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muitos momentos seu periódico assumiu posicionamentos ferrenhos de defesa à “ordem 

estatal” e aos ex-proprietários. 

Assim como consta o documento, em 1895 Revalino recebe o direito de ter a 

tutela de Quirino - no contexto com onze anos de idade - após decisão da Justiça. Junto 

da guarda, um valor de sessenta mil réis anuais deveria ser pago pelo mesmo homem, 

sendo o valor recolhido pelo cofre de órfãos. Não há nenhum indício de que Revalino 

tivesse algum tipo de parentesco com a criança, ou alguma ligação com o passado 

escravista da mãe, já que Belmira é indicada no processo como ex-cativa de Franklin 

Benjamin Castro.
407

 Desde 1871, com a implementação da Lei do Ventre Livre, 

sociedades filantrópicas são criadas por fazendeiros, juristas e advogados para cuidarem 

da tutela dessas crianças.
408

 Minha hipótese principal é que Revalino tenha feito parte de 

alguma dessas associações de cuidados de órfãos, ou se disponibilizando juridicamente 

para tal. Mas por conta das brechas da legislação, muitos filhos de ex-cativas (mulheres 

estas colocadas como incapazes de criarem esses menores por conta das condições de 

miserabilidade) foram colocados como órfãos.
409

   

O tutelamento de filhos de ex-cativas por terceiros não é uma prática que surge 

com o pós-abolição. Segundo Maria Aparecida Chaves Ribeiro Papali, o Brasil possui 

uma tradição de séculos de ligação com filantropia para crianças vulneráveis, que 

acabava culminando na utilização da mão-de-obra de trabalho infantil.
410

 Segundo a 

autora, “ter ‘filhos de criação’ foi estratégia bastante utilizada entre os mais pobres, 

como meio de relativizar a necessidade constante de mão-de-obra”.
411

 A “Roda dos 

Expostos”, uma tradição religiosa advinda ainda da Colônia, no século XVIII, é um 

exemplo dessa prática. Ali eram deixadas as crianças cujas famílias não teriam 

condições financeiras de lhes oferecer os devidos cuidados, além de outras razões de 

abandono, como nascimentos ocorridos fora das fronteiras matrimoniais.
412

 Segundo 

Papali, outros grupos familiares, principalmente os mais pobres, iam ali adotar esses 

menores para utilizar sua mão-de-obra de trabalho em lavouras, roças ou tarefas 

domésticas.
413
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Claro que não há como afirmar definitivamente que Revalino tenha utilizado 

Quirino como braço de trabalho, já que infelizmente o menor não é ouvido pela 

instância pública. Mas o fato de o tutor dever pagar quantia ao cofre de órfãos a partir 

dos 14 anos da criança poderia indicar que pelo menos a partir dessa idade Quirino 

deveria trabalhar para o tutor. Todavia a questão que fica em minha cabeça, e 

provavelmente também na do leitor, é tentar compreender o porquê da fuga da criança, 

ou o tipo de tratamento recebido pelo tutor que o faria tomar tal decisão, de ir embora. 

Quirino teria voltado para os braços de Belmira e acredito que dificilmente o menino 

retornaria ao seio familiar caso estivesse ali, anteriormente, submetido aos maus-tratos 

da mãe.  

E quanto a Belmira, será que a ex-escrava realmente não teria condições efetivas 

de ter a guarda do filho, como alegado por Revalino? Segundo argumento usado pelo 

tutor de Quirino em sua queixa, ao ir ao encontro da mãe, o menor estaria pré-disposto à 

vadiagem:  

 

Requeira o abaixo assinado tutor do menor Quirino, filho de Belmira de Tal, 

ex-escrava de Dr. Franklin Benjamin Castro, que tendo este seu tutelado 

fugido de sua companhia, e estando aqui n’esta cidade acoitado em casa de 

sua mãe, e que afirma o peticionário por ele já ter sido visto diversas vezes 

passeando pelas ruas, e como a mãe do referido menor tem por hábito reduzi-

lo à fugir para tê-lo em sua companhia e entregue  à vadiação, vem o 

peticionário pedir a Vossa Excelência mandar prender o dito menor para ele 

ser entregue, obrigando para isso a mãe do mesmo menor, a declarar o lugar 

onde ele se oculta e auxiliar a captura dele.  

Revalino Ribeiro.
414

 

 

Os termos usados, “mandar prender o dito menor”, “auxiliar a captura dele”, 

revelam a concepção do lugar de poder construída por Revalino em torno de seu papel 

como tutor. A fala é ainda endossada pela suposta explicação de que “a mãe do referido 

menor tem por hábito reduzi-lo a fugir para tê-lo em sua companhia e entregue à 

vadiação”. Como visto no primeiro capítulo, a condenação à “vadiagem” foi 

amplamente utilizada como argumento das elites preocupadas com a emancipação dos 

cativos, no final da escravidão e no pós-abolição. Mas essa ociosidade não fica muito 

bem definida, já que nas muitas das situações, essa percepção dos proprietários teria a 

ver, na verdade, com o tempo livre e maior autonomia conquistada pelos ex-escravos e 

seus familiares. A interpretação, portanto, revela o possível não-entendimento das elites 

sobre esse novo tipo de organização. A imagem da vadiagem acaba sendo uma 
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construção advinda “de cima”. Além disso, ainda poderia ser um mero argumento 

construído por Revalino para justificar sua defesa, ou para endossar que sob sua tutela o 

menino não estaria na vadiagem, como supostamente ocorreria se estivesse com a mãe, 

em suas palavras. 

Desde a Lei do Ventre Livre, os filhos de cativas tornaram-se elementos 

corriqueiramente citados nos debates acerca da situação trabalhista no país.
415

 Os 

juristas passaram a se empenhar na situação dos menores ditos “desamparados”, 

tentando afastá-los de tempo ocioso e de vícios.
416

 Essa situação fazia parte dos projetos 

modernizadores advindos desde meados do Império, que ganharam corpo mais nítido na 

República. Mas o que acontecia, na realidade, é que muitas crianças nem recebiam a 

educação primária básica quando tuteladas, mas sim, eram direcionadas rapidamente 

para o trabalho.
417

 

Para além de tudo isso, o discurso de Revalino representa a tentativa de 

construção de uma imagem moralizadora e, consequentemente, a sua justificativa de 

porquê o garoto deveria continuar sobre sua proteção. Ao dizer “já ter sido visto 

(Quirino) diversas vezes passeando pelas ruas”, seu curador parece tentar reforçar seu 

pedido na instância judicial utilizando-se da desqualificação dos cuidados da mãe do 

menino. O que, no fim das contas, soa com algumas contradições, tendo em visto que o 

menor fugiu dos seus próprios cuidados. O interesse de Revalino em recuperar seu 

tutelado foi tão grande, que o mesmo acionou três vezes o poder institucional: duas 

vezes requereu o pedido ao Delegado de Polícia do município, e, não obtendo resultados 

satisfatórios para si, recorreu, por fim, ao Juiz de Órfãos.
418

 Insinuou ainda, em sua 

petição, em caso da ausência de uma “medida enérgica” da Justiça a seu favor, que ele 

“tem direito de trazer o tutelado em sua companhia, indo buscá-lo para isso, onde quer 

que ele se ache, ou o menor pode residir onde lhe aprovar, e então é inútil a tutela e os 

direitos que acompanham”.
419

 Frase esta que, acaba denotando, mesmo sem 

intencionalidade, que os “direitos” que vinham acompanhados de Quirino muito 

interessavam a Revalino.  

Quando citei a fala de Machado de que “ao falarmos da maternidade da mulher 

escrava, temos que pensar em termos relações íntimas que foram, de alguma maneira, 
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atravessadas pela violência da escravidão”, logo pensei no caso de Belmira e Quirino.
420

 

Mesmo que mãe e filho não tenham aparecido nos testemunhos do rápido processo, essa 

disputa por tutela representa bem uma gama de situações parecidas e que se estenderam 

mesmo após a escravidão. Mesmo no pós-emancipação, os laços familiares de ex-

cativas pareciam sofrer interferência de terceiros e de instituições; e esses casos 

mostram ainda as tensões e disputas em torno do uso da mão-de-obra infantil, tendo 

como principais sujeitos os filhos de ex-cativas.
421

 

Como no caso de Belmira, outras mulheres tiveram o direito da maternidade 

negado ou violado. Muitas delas, inclusive, como resposta, lutaram arduamente por seus 

filhos na Justiça, pedindo a revogação dessas apreensões de menores por terceiros.
422

 

Essas tensões, que extrapolam os limites do cativeiro, denotam os marcadores presentes 

na trajetória dessas mulheres, colocadas, com a abolição, como incapazes de criarem 

seus filhos, e subjugadas pela sua condição social. O caso da apreensão do menor 

Quirino não teve final jurídico, sendo um caso com poucas páginas e rápida duração. 

Não se sabe se o garoto permaneceu com a mãe, ou foi devolvido ao tutor. O que fica 

realçado é que havia interesses privados em torno de ações envolvendo tutelas que iam 

bem além do caráter filantrópico. E que essas ações se desmoronavam frente à atuação 

desses menores, que fugiam para os braços das mães, o que ilustra bem a importância 

das redes familiares entre esses indivíduos. 

Uma outra circunstância que nos ajuda a pensar um pouco a questão da 

maternidade e também dos laços familiares e de sociabilidades entre ex-escravas é um 

crime acontecido no Distrito de Cláudio, em 1893. Na situação, os principais envolvidos 

não são estas mulheres, mas seus filhos. Salvador, um adolescente, teria tomado um tiro 

disparado por outro menor de idade, Evaristo, de 13 anos. Os dois eram respectivamente 

filhos de Maria e Luiza, ambas ex-cativas.  

Segundo testemunhas arroladas, os dois meninos estariam juntos, quando a arma 

disparou acidentalmente. Aparentemente estavam na casa de Salvador, enquanto as 

mães estavam fora de casa, numa fonte (provavelmente buscando água, lavando roupas 

ou efetuando alguma outra tarefa doméstica), segundo depoimento do sapateiro José 

Leomar de Araújo:  
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Respondeu que sabe por assim dizer que os dois são amigos e até parentes, e 

que as mães achavam-se na fonte, e que os pequenos ficaram na mesma casa, 

e que Evaristo chamara Salvador para rasgar umas palhas, e que esse tendo se 

negado aquele lhe dera um tiro, sabendo mais que entre eles não havia 

inimizade.
423

 

 

Todos os depoimentos, como o de Araújo, apontam para o fato de que realmente 

o crime fora acidental. Segundo Miguel Silvério de Azevedo, outra testemunha do caso, 

Evaristo teria apertado o gatilho sem saber que havia fichas dentro da arma.
424

 Araújo 

disse que as duas crianças pareciam ser amigas, e mais que isso, parentes. No processo 

não há indício exato desse parentesco. A não ser pelo fato de que suas mães, Maria e 

Luiza, parecem ter sido escravas de indivíduos da mesma família: Coronel Theodósio 

da Costa Pereira e João da Costa Pereira, respectivamente. Isso confirma o que já foi 

dito no capítulo anterior: que laços familiares e de solidariedade entre cativos não foram 

destruídos pela experiência do cativeiro, mas sim se solidificaram, estendendo-se até as 

vivências de liberdade.  

 Outro indício que me leva a crer que as duas famílias, de Maria e Luiza, 

possuem complexa e forte ligação entre si, é um processo datado de maio de 1896, que 

viria a ocorrer quase três anos após a circunstância envolvendo Evaristo e Salvador. O 

pai de Salvador, Daniel David dos Santos, viria a ser ferido com uma facada pelo pai de 

Evaristo, Jerônimo da Costa Pereira, em uma confusão numa casa de jogos.
425

 

Aparentemente, Jerônimo se enfureceu após Daniel cobrar-lhe um dinheiro de apostas, 

o que acabou levando ao ato. Jerônimo acabou condenado à pena de 8 meses, 22 dias e 

12 horas de prisão simples.  

Jerônimo e Maria possuem os mesmos sobrenomes que os Costa Pereira, assim 

como Luiza. Esta informação me leva a acreditar também que Jerônimo pode ter sido 

cativo da família senhorial de mesmo sobrenome. Isto porque, mesmo que esse dado 

sobre ele não seja indicado, sua esposa é mencionada no documento de batismo de seu 

filho, anexado para identificação no processo, como ex-cativa de Coronel Theodósio da 

Costa Pereira. Como era mais incomum que maridos recebessem o sobrenome da 

esposa, penso que há uma clara possibilidade de Jerônimo e Maria terem vindo do 

mesmo núcleo senhorial, assim como Luiza. 
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Robert Slenes constatou, em suas investigações sobre o Sudeste brasileiro do 

século XIX, que a estabilidade familiar em lares cativos sobreviveu à empecilhos como 

o intenso fluxo do mercado escravo e a grande taxa de mortalidade desses indivíduos.
426

 

Portanto, mesmo com a violência introduzida com a escravidão, esses sujeitos 

negociaram possibilidades de construir suas redes de parentesco. Ainda que ao 

formarem comunidades familiares esses cativos aumentassem um pouco sua 

vulnerabilidade frente à vontade dos senhores de utilizarem a formação dessas famílias 

como manutenção do sistema, esses laços não devem se resumir a isso. Construídos de 

forma autônoma, eles também serviam para dar mais estabilidade e segurança ao 

escravo, ao firmar suas possibilidades de ter relações de solidariedade e apoio.
427

 

 Maria e Luiza, ex-escravas de senhores de uma mesma família, possivelmente 

firmaram relação ainda quando eram cativas. Isto estendeu-se para a rede conjugal, 

quando Maria resolve ter relação amorosa com Jerônimo, também ex-escravo de 

Theodósio. Pelas linhas do processo envolvendo os filhos das duas ex-escravas, e o 

posterior, envolvendo seus esposos, nota-se que essas complexas redes continuaram 

com as vivências em liberdade. Redes estas que apesar também de permeadas por 

momentos de rivalidades, pareciam possuir certo grau de estabilidade.  

 No processo envolvendo os dois adolescentes, alguns dados dos registros de 

batismo, como dito, foram anexados para identificação. Para Sílvia Brügger, o batismo 

não servia somente para firmar vínculos espirituais, mas também ampliar os laços 

familiares para além da consanguinidade.
428

 Isso se refletia na escolha dos padrinhos. 

Salvador e Evaristo foram apadrinhados, respectivamente, por Jacó e Benedita, e 

Joaquim de Freitas Lopes e Maria Rita. Não se sabe exatamente a origem dos 

padrinhos, mas Brügger detectou em São João del-Rei, que os escolhidos para 

apadrinhar tinham condições iguais ou superiores às das mães das crianças, geralmente 

entre livres (relações que possibilitavam ganhos) ou entre escravos (para reforçar as 

redes internas).
429

 Os filhos de Maria e Luiza foram apadrinhados já no pós-

emancipação. Mesmo assim, o batismo como forma de firmar redes sociais ainda era 

uma premissa importante.  
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Ao final do processo envolvendo Salvador e Evaristo, é registrado documento 

dizendo que o réu é menor de 14 anos e ainda não possuiria discernimento para 

responder a tal ato.
430

 Sendo assim, não poderia ser figurado como criminoso. A decisão 

jurídica acompanha os primeiros parágrafos do Artigo 27 do Código Penal de 1890, que 

dizem que não eram criminosos os menores de 9 anos, e aqueles que possuem entre 9 e 

14 anos e não tinham discernimento.
431

  

Como indicou Fausto, a construção do estereótipo do “menor” infrator aplicava-

se, expressivamente, sobre os meninos pobres.
432

 Àqueles jovens maiores de 14 anos, e 

que aos olhos institucionais já tinham idade “suficiente” para assumir a 

responsabilidade pelos seus delitos, eram reservadas penas de trabalho em indústrias.
433

 

Essa responsabilização vinha cerceada pelas necessidades insurgidas com a realidade da 

industrialização nascente no país.
434

 A esses menores de 18 anos, o direito à proteção 

por alguma lei de minoridade que os incluísse só veio em 1927, com o Código de 

Menores assinado pelo presidente Washington Luís.
435

 Realidade que denota como as 

concepções em torno do ideário da criança e do adolescente se alteraram ao longo dos 

tempos. Mesmo assim, os debates contemporâneos sobre a questão da redução da 

maioridade penal e as políticas de encarceramento no Brasil denotam a vulnerabilidade 

da população jovem, negra e pobre frente às medidas impostas por alas da Justiça e 

setores mais conservadores. 

Em tempos que se discute demasiadamente o destino de filhos de mulheres 

negras, quando há tantas inquietações e ameaças em relação à estabilidade de direitos 

humanos, investigações historicizadas de como essas trajetórias se fundaram e se 

modificaram ao longo dos séculos podem ser essenciais para o entendimento das 

práticas sociais atuais. A situação envolvendo os filhos de Maria e Luiza, assim como 

Belmira, apesar de não serem apresentadas como personagens principais, trazem em 

suas entrelinhas parte de como suas experiências de maternidade e família se 

construíram no pós-emancipação, e mesmo como seus filhos não escaparam às vistas do 

Estado “civilizador”. O próximo capítulo abordará um pouco mais sobre essas redes.  
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2.5 Por um punhado de réis?  

 

Em virtude do depoimento das quatro testemunhas acha-se provado serem 

autoras do crime praticado em casa de Dona Romualda Maria de Jesus, as 

libertas Carolina e Custódia tendo como cúmplices Felício e Custódio e 

Genoveva todos ex-escravos da mesma queixosa. O Escrivão entregue o 

presente inquérito à parte ficando translado que será remetido ao Dr. 

Promotor Público da Comarca visto também ser crime de alçada pública.  

Francisco das Chagas Andrade.
436

 

 

 

O trecho judicial diz respeito a um auto de prisão que foi expedido no dia 25 de 

maio de 1890, ao final de um emblemático processo. O referido caso teria se iniciado 

em um crime de roubo, que teria como protagonistas principais as ex-escravas Carolina 

do Espírito Santo e Custódia de Jesus. As duas mulheres teriam roubado a quantia de 3 

contos de réis da residência de Romualda Maria de Jesus, sua ex-senhora, e teriam 

dividido com outros ex-cativos: Felício, Custódio, Genoveva, Theodoro e Baldônio.  

Romualda, aos 80 anos de idade em 1890, era fazendeira e “capitalista”. Creio 

que o último termo aqui tenha a ver com o fato de a mesma ter vivido, possivelmente, 

de posses e arrendamentos de terras. Aparentemente, ela teve entre seus bens um 

número de escravos significativo, já que todos os acusados foram seus cativos no 

passado. Possivelmente, era uma pessoa influente no município. A participação do 

grupo no suposto roubo do dinheiro, no pós-emancipação, é mais um demonstrador de 

como essas relações sociais haviam sido construídas no tempo do cativeiro entre esses 

personagens, e estendiam-se anos adiante, nas suas experiências de liberdade.   

Após denúncia recebida na Delegacia de Polícia de Oliveira, em 7 de maio de 

1890, foi realizada, rapidamente, uma averiguação. Investigadores foram direcionados à 

residência de Carolina e Custódia para fazer buscas. As duas mulheres não tinham 

nenhum parentesco; o que as ligava, de fato, eram os laços insurgidos ainda de seu 

passado enquanto cativas. Assim como no caso de Fausta Tavares, populares foram 

induzidos a participar da ação policial – o que me leva a crer que no referido contexto, 

essa prática parecia ser mais comum do que o pensável. Pio Francisco Ribeiro, um 

lavrador de 50 anos, estaria entre aqueles participantes da procura, e narrou, enquanto 

testemunha, o que teria visto, para o judiciário:  
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Disse que ao ajudar o oficial da Justiça dar uma busca na casa de Carolina 

(ex-escrava da queixosa), encontrou ao poder de Carolina grande quantia de 

dinheiro, cujo valor desconhece. Também diz que o roubo, feito contra 

Romualda, foi feito usando-se uma chave falsa, fornecida por Custódia (ex-

escrava da queixosa). Que viu Felício e Balbino (ex-escravos da queixosa) 

com notas grandes, além de suas finanças normais. Que Custódio (ex-escravo 

da queixosa) também andava com dinheiro. Que Genoveva (ex-escrava da 

queixosa), ao ser perguntada por seu genro Francisco (ex-escravo de João 

Ribeiro) onde estava o dinheiro, o mesmo estava num lugar denominado 

‘’paiolzinho’’, jogado em cima do feijão, que de fato foi achado lá durante a 

busca, em um lenço, na quantia de 25 mil réis.
437

 

 

 

Lendo os relatos das testemunhas, é possível perceber que existia uma forte rede 

de sociabilidades entre os ex-cativos, alargando-se para outras propriedades. Novos 

nomes vão surgindo: Francisco, cunhado de Genoveva, e ex-escravo de outro 

proprietário, João Ribeiro, estaria envolvido indiretamente na ocasião. Nota-se ainda 

nessa fala o protagonismo de Custódia e Carolina na atuação. A primeira teria fornecido 

as chaves para a entrada na casa de Romualda. Não se sabe exatamente quando essas 

chaves teriam sido capturadas, mas acredito que, ainda da vigência do cativeiro, 

Custódia provavelmente teria acesso mais maleável ao âmbito interno da residência, e 

uma posição de confiança, já que também sabia onde o dinheiro ficava guardado. 

O fato que teria gerado desconfiança entre os moradores da região, além da 

posse de dinheiro nas mãos do grupo dos ex-cativos, e os levado a acreditar que o grupo 

estaria envolvido no roubo, surgiu de casos de trocas de dinheiro. Aparentemente, o 

grupo teria tentado trocar as cédulas furtadas por outras de valores diferentes, como 

mostrado no depoimento de Antônio José Félix:  

 

Disse que, ao dar busca juntamente com outras testemunhas encontrou cem 

mil réis na casa de Carolina. E que confessara que para tal, usou as chaves da 

caixa de Theodoro, Custódia e outros, efetuado junto com esses 

companheiros. E que foi encontrado também dinheiro com Felício (ex-

escravo da queixosa) quinhentos e cinco mil réis e uma nota de cinco mil 

réis, e que sendo Felício ‘’um jornaleiro pobre (sem) posse para possuir uma 

nota daquele valor’’. E que também foi encontrado na escolta, em casa de 

Gabriel e Felício (ex-escravos da queixosa) mais dinheiro. E que também foi 

encontrado dinheiro com Custódia no dia seguinte e com Jerônimo, casado 

com uma ex-escrava da queixosa. Disse ainda que Custódio havia tentado 

trocar uma nota de dinheiro alta no dia seguinte (de 50 por 20 mil réis, ou o 

contrário). E que dona Bárbara não trocaria ‘’pois o portador da nota 

ignorava seu valor real’’.
438

 

 

 Alguns pontos chamam a atenção no depoimento de Antônio. O primeiro é o 

detalhamento que o lavrador oferece ao Tribunal, no que se refere aos valores em 
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dinheiro encontrados. O nome de outro ex-cativo de Romualda é mencionado. Gabriel, 

que nem havia sido citado no ato da denúncia, é colocado como um dos beneficiários do 

crime. Chama atenção também a forma como Felício é designado por Antônio: ‘’um 

jornaleiro pobre (sem) posse para possuir uma nota daquele valor’’, uma fala que denota 

uma face de redes de sociabilidades nem tão amigáveis entre alguns populares, 

mostrando que mesmo entre estes havia conflitos de poder.  

Por último, Antônio acaba dizendo que Custódio ignorava o valor real da nota 

que tentara trocar.  Será que Custódio realmente ignorava o valor real da cédula que 

desejava trocar? Um dos pontos importantes para se analisar processos criminais é ter a 

sensibilidade de perceber que os testemunhos são falas indiretas sobre as ocasiões, 

podendo conter construções de valores dos depoentes acerca dos fatos. A fala 

depreciativa de Antônio, ao denominar Felício como um jornaleiro pobre e sem 

condições de ter posses, vem de encontro com a sua ideia de “ignorância” acerca da 

postura de Custódio. Deve-se levar em conta que essa é uma percepção da testemunha. 

Apesar de detalhar pontos do ocorrido, Antônio acaba perdendo de vista que existiria a 

hipótese de que a troca de notas poderia ter mais a ver com uma forma de “despistar” o 

aparato policial tomando posse de cédulas diferentes que aquelas adquiridas no roubo. 

Nem sempre a atuação do outro é infrutífera ou fruto de mero desconhecimento. Neste 

caso, a perspicácia do grupo parecia existir por meio da discrição e no ato de confundir 

a atenção do outro.  

 Ao serem questionadas sobre o crime em interrogatório, as principais 

envolvidas, Carolina e Custódia, acabam entrando em contradição. Custódia assume que 

entregou as chaves da casa de Romualda para Carolina, mas alega que não sabia das 

suas reais intencionalidades:  

 

Respondeu que de fato cedeu a sua chave à Carolina, mas sem saber o que 

era a mesma destinada, que recebeu de Carolina uma cédula de mil réis, e 

passou a seu filho Custódio para trocá-la, recebendo da mão neste somente 

sua chave, e uma roupa para o outro seu filho, ficando o restante do dinheiro 

em poder do mesmo e três dias depois fora restituída pelo neto da queixosa 

de nome Francisco, que deu falta de vinte mil réis.
439

 

 

 Porém, mesmo dizendo não saber da intencionalidade do crime, a interrogada 

acaba declarando que recebeu quantia em dinheiro de seu filho Custódio sem maiores 

questionamentos; quantia esta que fora repassada por Carolina. Já esta, ao ser 
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interrogada, disse que conhecia todos os envolvidos há muito tempo, que estes estavam 

cientes do plano e que fora induzida por Custódia a cometer o roubo: 

 

Respondeu que apesar de ter sido a autora do roubo, a responsabilidade cabe 

à Custódia, que foi quem induziu a respondente a cometê-lo, recebendo parte 

do dinheiro roubado. Disse mais, que restituiu todo o dinheiro, (...) entretanto 

foi a respondente ser processada, ao passo que outros companheiros seus 

consumiram a parte que lhes cabe no roubo, como a Cândida.
440

 

 

Essas contradições em falas são comuns no contexto de processos criminais. É 

óbvio que as pessoas irão criar mecanismos de defesa em seus pronunciamentos sobre o 

mesmo caso. Entretanto, este exemplo serve para nos mostrar que mesmo entre um 

grupo de ex-cativos, no qual há uma grande identificação entre os membros, as relações 

sociais não ocorrem de forma totalmente harmoniosa ou blindada de conflitos. 

Elemento interessante da fala de Carolina é que, apesar de indicar que não foi a única 

participante, a mesma é réu-confessa: assume a autoria do roubo contra sua ex-senhora. 

 Vamos aos aparatos simbólicos da situação narrada. O roubo feito na residência 

de Romualda por autoria de seus ex-escravos poderia ter sido sim gerado a partir de 

necessidades materiais, pela busca da posse de dinheiro. Porém, há de se ter a percepção 

que os contornos significativos da ocasião não se resumiriam apenas a isso. Em termos 

gerais, a presença de delitos cometidos contra ex-senhores já delineia a possível 

presença de um espaço de tensão entres estes e seus ex-cativos, que se estendia pelo 

pós-abolição. Houve situações em que libertos roubaram quantias ou objetos de ex-

senhores com a finalidade de impor uma “remuneração” justa pelos serviços prestados, 

a chamada busca pelo direito lesado.
441

 Claro que neste caso específico, não posso 

afirmar que a motivação tenha sido essa. Mas o fato de um grupo de ex-escravos ter a 

“audácia” de planejar um roubo contra sua ex-proprietária, já denota uma fragilidade 

presente na imagem moral da ex-senhora. 

 Como citado no capítulo anterior, Maria Helena Machado constatou que os 

crescentes índices de criminalidade escrava ocorridos no interior de São Paulo na 

segunda metade do século XIX, transparecem uma perda de legitimidade da camada 

senhorial cada dia mais evidente, à medida que a abolição se aproximava.
442

 No pós-

emancipação, com novos delineamentos de vida e busca por maior independência, a 

imagem moral dos ex-proprietários sofreu ainda mais interferência. Principalmente nos 
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casos em que os ex-cativos não permaneceram com laços de trabalho com esses 

fazendeiros. Neste processo crime, por exemplo, não há nenhum registro de que os 

indivíduos citados possam ter continuado prestando serviços para Romualda.  

A presença de uma tensão implícita entre as partes envolvidas aparece mais forte 

quando os réus são perguntados se sabem o porquê, ou o motivo da queixa feita por 

Romualda. Custódia e Felício afirmam, em seus interrogatórios, ser “vingança” por 

parte da ex-senhora. Parece haver ali um conflito velado que vinha se estendendo a 

algum tempo, que fica perceptível nas entrelinhas das falas e na própria atitude 

audaciosa do grupo em furtar a ex-proprietária.  

Há outros dois processos criminais, datados da vigência do escravismo, que 

ocorreram na fazenda de Romualda, e que ajudam a redesenhar ainda mais a ideia de 

um cenário bem desarmonioso entre a família senhorial e seus cativos. O primeiro deles, 

mais chocante e analisado por Leonam Carvalho em sua pesquisa, é o assassinato do 

marido de Romualda, José Ribeiro de Castro.
443

 Ocorrido em 1851, teve como 

principais envolvidos os escravos João, Rufino e Jerônimo. O mandante teria sido 

Vicente Batista, um familiar de Romualda e José Ribeiro, supostamente interessado em 

uma disputa por herança. Todos os escravos foram levados à júri e condenados à morte 

por forca, enquanto Vicente fora absolvido.  

Nessa situação, além do grave teor violento do caso, chama atenção alguns 

pontos levantados por Carvalho. Primeiramente, trata-se de uma ocasião em que há 

tentativa de “sedução”, por parte de um homem livre, em relação a outros escravos: 

Vicente prometera aos cativos envolvidos, em troca do crime, a concessão das suas 

cartas de alforria.
444

 Depois, as pistas do processo parecem mostrar que João, Rufino e 

Jerônimo estariam fugidos de sua família senhorial, podendo estar vivendo, inclusive, 

numa espécie de quilombo montado por estes e outros indivíduos.
445

 O último ponto o 

qual me chamou atenção, é que os cativos teriam, após a morte de seu senhor, exibido 

as armas e pertences de José Ribeiro a seus iguais.
446

 Esta última informação me ligou 

instantaneamente ao caso de roubo no qual me debruço, em que os ex-cativos não 

apenas exibiram o dinheiro entre seus pares, como também o dividiram. Segundo 

Leonam Carvalho, na situação do assassinato do senhor, “estes objetos, que incluíam 

armas de fogo ornadas em prata, eram os símbolos materiais da sua liberdade”, assim 
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como consigo perceber que o dinheiro roubado poderia ter um valor simbólico que 

ultrapassava a questão material.
447

 O historiador ainda pontua, para confirmar o caos 

instalado na fazenda de Romualda, que dali pra frente “a viúva, Dona Romualda, apesar 

da herança, se viu aterrorizada com a consequente insubordinação de seus escravos, que 

queriam seguir o exemplo dos réus”.
448

 

O outro caso, também datado de 1851, diz respeito a uma invasão de 

propriedade ocorrida numa das fazendas deixadas pelo marido de Romualda, que fora 

assassinado.
449

 O autor seria Daniel Bernardes, que junto de Francisco Congo, ex-

escravo africano, teria entrado numa fazenda ainda indivisa e ter feito um roçado. Os 

réus acabaram sendo absolvidos da culpa, pois Daniel conseguira provar que seu sogro 

era proprietário em comum das ditas terras, juntamente ao marido de Romualda, e lhe 

passara todos os direitos sobre elas. 

Esses dois exemplos denotam que existia no círculo familiar e social de 

Romualda um histórico de crimes e uma área de tensão bem demarcada. Tensão esta 

que se estendia ao relacionamento com ex-escravos. Por isso, acredito na possibilidade 

que o roubo, comandado por Carolina e Custódia, poderia cercear outros aspectos que 

não apenas os materiais. Parecia ser carregado por sentimentos e simbologias de 

ressentimento. Até porque, no final das contas, o valor roubado e dividido entre tantas 

pessoas nem teve proporções e lucros tão exorbitantes entre os acusados. A meu ver, o 

principal significado do crime não dizia respeito somente a conquista do dinheiro, mas 

também, ao que isso poderia significar em termos de questionamento de lugares de 

poder, perda de legitimidade senhorial e tensões presentes na relação entre ex-senhora e 

ex-cativos.  

Ademais, o caso é outro revelador de como relações duradouras e laços 

construídos ainda do período do cativeiro podem estender-se para o pós-emancipação. 

Este foi o caso dos envolvidos deste crime, que apesar das contradições presentes na 

fala, mostram que ali existia uma forte rede de sociabilidades insurgidas das 

experiências da escravidão e liberdade. Ao final do caso, Carolina, por ser a principal 

autora, foi condenada a 1 ano e 2 meses de prisão e devolução de 20% do valor do 

dinheiro roubado. Entretanto, por conta das mudanças no Código Penal, a sentença foi 

aumentada para 2 anos e 4 meses de prisão simples. Os outros réus foram absolvidos. 
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 Imputação de direitos, defesa da honra, maternidade, familiaridades, redes de 

solidariedade e rivalidades. Com os processos analisados nesta parte do trabalho tive a 

pretensão de mostrar como os significados da abolição, a migração da experiência do 

cativeiro para a liberdade e as lutas por sobrevivência e direitos no pós-emancipação 

estiveram arrolados nos contatos dessas mulheres com a Justiça. Em torno dos crimes 

cometidos ou vivenciados, estiveram presentes simbologias que demonstravam como 

suas vivências agora construíam-se. Mesmo que os tribunais tenham oferecido 

limitações, seja na violência simbólica da ausência de suas vozes, nas sentenças 

insatisfatórias ou na tentativa de controle de seus modos de vida, percebe-se que no 

âmbito da Justiça essas mulheres mostraram que tinham vivências singulares. E que, na 

recorrência aos tribunais, afirmavam suas especificidades de existência e a luta por seus 

direitos como cidadãs livres. Na próxima parte, conheceremos um pouco mais do 

universo dessas mulheres. Saindo um pouco do âmbito judicial e entrando no seio de 

seus modos de vida e sociabilidades, iremos conhecer melhor, como enunciei no início 

do capítulo, essas Narcizas, Bárbaras, Carolinas, Custódias e tantas outras.  
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CAPÍTULO 3 

‘‘Olorum ekê, meus avós foram escravos, os meus filhos não serão’’: trajetórias e 

perfis sociais de ex-escravas no pós-emancipação
450 

 

(...)A minha bandeira 

É de cor de sangue 

Olorum Ekê 

Da cor da revolução 

Olorum Ekê 

Meus avós foram escravos 

Olorum Ekê 

Olorum Ekê 

Eu ainda escravo sou 

Olorum Ekê 

Olorum Ekê 

Os meus filhos não serão 

Olorum Ekê 

Olorum Ekê.
451

 

 

 Para abrir o capítulo final deste trabalho, escolho as fortes palavras do recifense 

Francisco Solano Trindade. Descobri o poema “Olorum ekê” ainda do início do 

Mestrado, e a partir dele, que me marcou profundamente, emergi em outros vários 

escritos de Trindade. O autor, nascido em 1908, não vivenciou os tempos do cativeiro, 

mas registrou em sua poesia as diversas sensações que provavelmente emergiram com 

os olhares da liberdade.  

Poeta, ator, artista plástico, um dos nomes em torno da criação do Comitê 

Democrático Afro-brasileiro, braço do Teatro Experimental do Negro, ao lado de nomes 

como Abdias do Nascimento. Entre variadas habilidades, Trindade foi um dos 

percursores da poesia ‘‘assumidamente negra’’ no país. Com isso, o intelectual negro 

sofre, ao longo dos anos finais do século XX, seu tempo de atuação, fortes críticas e 

perseguição literária.
452

 Mesmo assim, seu trabalho permanece registrado como 

importante fonte, digna de notório reconhecimento. Reconhecimento este que ultrapassa 

sua morte, em 1974, e que aqui não caberia apenas em uma nota de rodapé. Expande-se 

por todo o texto, expande-se por toda a história.  

 O eu-lírico presente na poesia de Trindade enuncia sua dor, mas também sua 

força, luta e autoestima enquanto negro. “Meus avós foram escravos, os meus filhos não 
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serão” elucida uma esperança da liberdade tendo o sujeito negro em primeira pessoa. 

Mas a mesma frase também poderia fazer menção às vivências de Bárbara, Carolina, 

Fausta e tantas outras mulheres que após a abolição já não mais encontravam-se em 

cativeiro, e nem veriam mais teus filhos em tal situação. 

Relembro aqui novamente a ideia de Ana Flávia Pinto, de que as experiências 

negras não podem se limitar às vivências do tráfico, mas devem também abordar seus 

trajetos em liberdade.
453

 Portanto, é a partir destes trechos poéticos que chamo a atenção 

do leitor para iniciar um percurso sobre os caminhos sociais dessas mulheres, agora 

livres. Personagens tão significativas para o entendimento não só desse contexto, mas 

de como se construiu a história negra no Brasil. 

 

3.1 Mulheres negras no mundo do trabalho e da educação no pós-abolição  

 

 O início da República foi marcado pela reorganização dos meios de trabalho no 

Brasil, principalmente pelo fato de que a mão-de-obra cativa não poderia ser mais 

utilizada. Ao lado deste fator, a tímida e crescente industrialização no país, até então 

agrário, dava alguns contornos diferenciados ao âmbito trabalhista, ao mesmo tempo em 

que se reconfigurava em torno de velhas concepções. Isto se pode sentir na lei: O 

Código Penal de 1890 reincorporava, do Código Criminal de 1830, a prisão celular com 

pena de trabalho, vista com “bons olhos” pelo governo republicano.
454

 Como aqui já 

discutido, até mesmo os menores de idade, condenados por infração, foram direcionados 

a penas de trabalho nas indústrias.
455

 Reflexos de um país que tentava se modernizar, 

mas ainda com aspectos arcaicos. Por outro lado, a existência de uma população recém 

egressa do cativeiro que tentara, por meio do trabalho, conquistar seus espaços de 

independência e imputar mecanismos de reputação. 

Como mencionado na introdução deste trabalho, ainda do período da escravidão, 

muitas vezes as mulheres cativas se deparavam com laços de trabalho que se 

confundiam com aqueles de fidelidade e subserviência.
456

 As tarefas realizadas por 

essas mulheres nos serviços domésticos eram tidas como troca de favores ou cuidados, 
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mas nunca reconhecidas, efetivamente, como trabalho.
457

 Todavia, um dos poucos 

consensos existentes na historiografia é que de fato as mulheres foram aquelas que mais 

tiveram acesso a alforrias no país, apesar de serem menos numerosas entre a população 

escrava.
458

 Kátia Mattoso, em seu trabalho sobre Salvador, explica que esse maior 

potencial feminino de conquista de liberdade poderia ter a ver, entre variadas situações, 

com a maior proximidade destas com seus senhores, por estarem em número expressivo 

dentro dos seios domésticos.
459

 Esse movimento foi também observado em Minas por 

Heloísa Maria Teixeira, ao traçar o perfil das alforriadas em Mariana.
460

 Porém, este 

exemplo não era uma regra geral: a suposta ideia de fidelidade construída em alguns 

casos também representou um empecilho para as conquistas de liberdade de mucamas, 

amas de leite e prestadoras de serviços familiares, que muitas vezes só foram 

conseguidas após muita luta, inclusive no âmbito legal.  

Aquelas mulheres cativas que trabalhavam no espaço público urbano tiveram 

grandes possibilidades de acessar sua liberdade. Isso por conta da própria configuração 

do seu tipo de atividade. Em algumas regiões do Sudeste, as vendeiras, por exemplo, 

conseguiram fazer acúmulo de pecúlio por estarem inseridas no ramo do comércio. As 

mulheres mina, como denotou Sheila de Castro Faria, por virem de uma tradição 

comercial africana de herança feminina, dominavam o mercado de retalhos no Rio de 

Janeiro, e isso possibilitou dentro desse grupo uma gama significativa de compra de 

alforrias.
461

  

Em Minas, região onde havia numerosos pretos “mina”, a autora percebeu um 

movimento parecido. Em São João del-Rei, a presença dessas mulheres mina foi 

marcante: penhora de joias, roupas e casas constituíam seu “mercado” de investimentos, 

além de serem senhoras de escravos e donas de prédios urbanos.
462

 O interessante é que 

nesse grupo, as escravarias de posse das negras alforriadas constituíam-se em maior 
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gama como feminina, numa relação de dominação e ao mesmo tempo, solidariedade. 

Ali, essas escravas poderiam garantir sua liberdade por meio de pagamento, ao serem 

inseridas no trabalho comercial, e era ainda garantia de terem seus filhos alforriados.
463

 

Outra possibilidade de acesso à liberdade eram as concessões desse direito dadas 

por senhores, como recompensa de fidelidade, em seu leito de morte.
464

 O problema 

presente ali novamente, é que essa alforria nem sempre era reconhecida efetivamente 

pelos herdeiros familiares do ex-senhor, que continuavam tentando tratar essas mulheres 

como escravas. Tentativas estas frustradas, muitas vezes, devido às ações judiciais 

levadas aos tribunais por essas mulheres.
465

 Por conta das informações documentais 

incompletas, não consegui localizar ao certo quando e de qual maneira as ex-cativas de 

Oliveira foram libertas. De qualquer forma, não descarto nenhuma das possibilidades de 

acesso a alforrias citadas acima, ou mesmo que estas só tenham sido libertas com o 13 

de maio. Já que, apesar da proximidade dos cativos com seus senhores em Oliveira, isso 

nem de longe significou ausência de tensões nessas relações. 

Entre os escravos, apesar de não existir com rigidez uma separação de trabalhos 

por gênero, pode-se observar uma maior inclinação feminina para o ramo dos serviços 

domésticos do que a masculina, nos espaços urbanos. Isabel Cristina Ferreira dos Reis, 

ao analisar a Bahia oitocentista, denota como essas funções eram distribuídas entre a 

população cativa:  

  

No ramo de prestação de serviços, as mulheres negras trabalhavam como 

amas de leite, lavadeiras, engomadeiras, costureiras, cozinheiras, entre outras 

ocupações. Já os homens atuavam como padeiros, sapateiros, carpinteiros, 

alfaiates, cozinheiros, boleeiros, tanoeiros, marinheiros, pedreiros, 

carregadores de caldeira, oficiais de calafate, ouvires etc. Foi assim que 

muitos escravizados conseguiram pagar pelas suas alforrias, com os pecúlios 

acumulados mediante o desempenho de tais atividades. Uma vez libertos, 

continuavam a se ocupar como ganhadores, garantindo dessa maneira o seu 

sustento e o de suas famílias.
 466

 

 

Vindo para o âmbito interiorano, em Oliveira, já no pós-abolição, as ex-cativas 

ocupavam-se de serviços em lavoura e de roça. Aproximavam-se assim, das funções 

exercidas também pelos homens, ou em postos de atuação doméstica, como 

observaremos a partir das informações contidas nos processos sobre essas personagens. 
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Para elas, assim como a gama de ex-escravos que seguiam trajetos diferenciados, as 

formas de trabalho posteriores ao 13 de maio tinham como intuito principal a 

possibilidade de maior independência e garantia de sobrevivência pessoal e familiar. A 

conservação da liberdade por meio da imputação dos direitos era um dos definidores das 

lutas dentro do mundo do trabalho. Apesar da abolição, muitos patrões ainda se 

utilizavam de tentativas de abuso como ferramentas de controle e imputação de 

obediência, como no caso da ofensa física sofrida por Narciza, ao ser agredida pelo 

administrador da fazenda onde atuava.
467

 

Custódia de Jesus, aos 50 anos - uma das ex-cativas envolvidas, em 1890, no 

caso de roubo de dinheiro de sua ex-senhora, retratado no capítulo anterior - era 

roceira.
468

 É bem provável, por conta desta terminologia, que não possuísse posses ou 

terras em seu nome. Todos os ex-cativos e populares envolvidos neste processo, com 

exceção de Carolina, eram roceiros ou lavradores, vivendo na zona rural oliveirense, 

num local denominado “Félix da Costa”, há dois anos da data do processo. Não há 

indícios de que essas terras tenham sidos deixadas por algum membro da ex-família 

senhorial. 

Ainda no contexto da escravidão, colocar-se como lavrador, roceiro ou 

agricultor não era um mero identificador profissional, mas poderia, ao lado disso, 

denotar uma classificação para se diferir daqueles desenraizados, além de ser um 

indicador de uma posição de liberdade.
469

 Como já visto, ainda na escravidão, ter uma 

terra para se fixar era um elemento identificador de liberdade, que distinguia 

determinados sujeitos de outros cativos.
470

 Essas possibilidades poderiam estender-se 

como diferenciadores sociais ou estratégias de fuga do estigma do cativeiro, já no pós-

emancipação. Ao colocar-se perante o júri como roceira, Custódia poderia estar não 

apenas informando seu tipo de atividade, mas demarcando esse diferenciador em 

relação àqueles indivíduos desenraizados, além de realçar que possui um emprego, 

ferramenta para a constituição de uma imagem de reputação.   

Como mencionada no capítulo 1, a “Serra dos Pretos”, um campesinato negro 

formado no período da escravidão no Sul de Minas, é um tipo de exemplo de uma 

comunidade rural onde ex-escravos optaram por continuar a viver juntos após a 
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abolição.
471

 Devido às parcas informações documentais, não se sabe se a comunidade 

negra presente em Félix da Costa, onde moravam Carolina e Custódia, seguira o 

exemplo da Serra dos Pretos.
472

 Na realidade, a própria presença da autodesignação 

“livre de terras” já denota que aquela localidade não fosse pertencente, oficialmente, 

àqueles ex-cativos. Talvez, uma possibilidade é que esses indivíduos estivessem 

migrando entre terras, em busca de algum grau de segurança econômica e social, e 

teriam se fixado ali - lembrando sempre que ter um local para se enraizar era 

preponderante para a conquista de autonomia
473

.  

Segundo Márcia Motta, alguns indivíduos, os chamados “posseiros”, ainda no 

século XIX, ocupavam terras devolutas e entravam em conflito com fazendeiros que 

alegavam que tinham direito sobre aquelas terras.
474

 O objetivo desses camponeses era 

permanecer ali até conseguirem o direito costumeiro sobre elas, e marca as lutas desses 

grupos por permanência e propriedade, no contexto de conflitos agrários brasileiros. 

Uma das hipóteses, portanto, é que Carolina, Custódia e seus companheiros podem ter 

ocupado alguma terra com o intuito de ali se fixarem com o tempo, visto que não 

tinham legalmente alguma propriedade registrada em seus nomes. Por outro lado, o que 

parece mais se aproximar do real é que esses ex-cativos poderiam estar trabalhando em 

terras de outros proprietários, sendo seus empregados, ou mesmo incluídos numa 

espécie de sistema de parceria.  

Narciza da Conceição, que não teve a idade mencionada, também era 

trabalhadora de lavoura.
475

 Foi exatamente no seu local de trabalho que seu conflito com 

o patrão, José Martins Campos, e o administrador da fazenda onde colhia café, Carlos 

Libânio, ocorreu. O trabalho agrícola era um dos principais sustentáculos econômicos 

de Oliveira. Lembrando que os proprietários do município parecem ter usado, até os 

anos finais de escravidão, o trabalhador nacional cativo, e o imigrante só depois, quando 

Minas Gerais passou a subsidiar a entrada desses indivíduos.
476

 Lembrando que o jornal 
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de Fernal, um dos porta-vozes dos fazendeiros da cidade, mostrou-se insatisfeito com o 

resultado não só da abolição, mas também do trabalho imigrante.  

De qualquer forma, a maneira como ocorreu a situação processual de Narciza diz 

muito sobre as relações de trabalho do pós-abolição. Aparentemente, o contrato na 

lavoura era informal e sazonal. Atuar nesses postos, mesmo informais e de baixa 

remuneração, era a forma que essas mulheres encontravam para sobreviver e suprir suas 

demandas financeiras familiares, bem como conquistar seus espaços de independência.  

Ao lado disso, há ainda o fator de haver um cruzamento entre redes de trabalho e 

laços familiares. A ex-cativa colhia café na fazenda de Martins Campos ao lado de sua 

filha, Virgínia. Esse é um demonstrador de como as experiências dessas mulheres 

podiam ser repassadas às gerações posteriores. Bárbara de Jesus (que fora agredida 

também em 1893, após discutir com Simião, um dos homens que chegaram tarde da 

noite em sua casa e manteria relações com sua neta) tinha duas netas, costureiras e 

fiandeiras, Rosaura e Cândida.
477

 Mesmo que a profissão de Bárbara não tenha sido 

mencionada, acredito que a função das netas possa ter sido ensinada pela avó, já que 

eram criadas e tuteladas pela mesma. Esta provavelmente aprendeu a prática da costura 

ainda nos seus tempos de cativeiro, e assim a repassara a suas netas.   

Carolina do Espírito Santo - a outra envolvida no caso de roubo à casa de dona 

Romualda, sua ex-senhora - aos 22 anos, em 1890, vivia de “fiar e cozer”.
478

 Essa 

prática mostra que essas mulheres estiveram alocadas no ramo de prestação de serviços 

para fora. De certa maneira, essas categorias poderiam ser postas dentro do âmbito do 

trabalho doméstico, já que figurava uma função do emprego autônomo e realizado 

dentro de casa. A questão é que, apesar da existência, no pós-emancipação, de 

reestruturações e avanços de cidadania, algumas continuidades podem ser percebidas. 

Uma delas é em relação ao âmbito dos empregos. Muitas mulheres que anteriormente 

trabalhavam condicionadas a postos de baixa remuneração e estigma social continuaram 

ocupando esses lugares mesmo com a abolição. 

É claro que não há como colocar, no mesmo patamar, as vivências de escravidão 

e liberdade, já que esta última foi tão almejada por aqueles que passaram um dia pelo 

escopo do cativeiro. Por conta destes sentimentos de luta e conquista, e pelo próprio 

direito civil da cidadania – apesar de limitado -, o conceito de liberdade não pode ter 

simplesmente seu caráter diminuído ou comparado simetricamente ao passado cativo. 
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Mas devo concordar com autores como Olívia Maria Gomes da Cunha, mais 

especificamente quando a historiadora denuncia que a desumanização da escravidão foi 

requalificada com a advento da abolição.
479

 Isso é perceptível nas próprias relações de 

trabalho e hierarquias, que apesar de não serem idênticas, faziam alusão àquilo que 

parte da historiografia denominou como específico da relação senhor-escravo.
480

 O pós-

abolição realinhou um novo contexto com avanços de direitos, mas em compensação foi 

marcado pelo realinhamento e manutenção das redes sociais de poder. 

Lorena Féres da Silva Telles mostra que, em fins do no século XIX, num 

contexto de industrialização que se formava timidamente no país e que nem sempre 

abrangia toda a parte da população em termos de empregabilidade, essas mulheres 

tiveram que estar em disputa constante com outros indivíduos por formas de trabalho, 

muitas vezes desqualificadas, autônomas e de menor remuneração.
481

 Mas a autora 

constatou ao analisar São Paulo que, ao se empregarem nas casas dos grandes barões e 

membros das elites, essas mulheres não aceitaram as ordens e as tentativas dos patrões 

de imputar relações paternalistas ou desrespeitosas de forma passiva. Responderam à 

altura, revelando as situações de defesa possíveis e encontradas por essas personagens 

naquele universo: 

 

Experimentaram as liberdades possíveis: negociaram a habitação em 

moradias próprias, o limite de horas de trabalho e o pagamento de salários, 

compartilhando do alimento e do ordenado com seus parentes e 

companheiros, cuidando de seus doentes. Recusaram com suas indisciplinas 

as jornadas extenuantes de trabalho. Abandonando sucessivamente os 

sobrados, indispuseram-se ao abuso sexual, aos maus tratos e aos baixos 

ordenados, que nem sempre receberam. Os contratos revelaram, para além 

dos intuitos normativos, a heterogeneidade das identidades atribuídas pelos 

patrões e ex-senhores às trabalhadoras livres e libertas, além da 

complexidade de padrões de relações sociais de trabalho em tempos de 

transição, pautadas por práticas paternalistas marcadamente escravistas, mais 

ou menos mediadas pela impessoalidade contratual.
482

 

 

As primeiras experiências de liberdade já revelavam posturas reivindicativas 

dessas mulheres em seus novos postos de trabalho. Mesmo num contexto regional 

interiorano como Oliveira, é possível perceber que essas mulheres não acataram receber 
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maus-tratos do patronato. Com certeza muitos patrões, como levantou Telles, tentaram 

criar mecanismos de controle sobre suas criadas, excedendo as suas horas de jornada, 

pagando salários injustos ou até mesmo propondo experiências sexuais abusivas. 

Mesmo assim, e com todos os limites de suas vivências humildes, essas mulheres não 

ficaram paradas ao perceber que seus direitos poderiam ser feridos. Ressalto mais uma 

vez o caso de Narciza, que levou o administrador que a agrediu à Justiça, um bom 

exemplo de uma ação nem um pouco passiva. Sem contar que nenhuma das ex-cativas 

que observei parecia permanecer trabalhando para a antiga família senhorial. 

Fausta Tavares, de 35 anos em 1897 - época da abertura do processo no qual foi 

ré por se envolver numa briga com outra mulher, Feliciana - era cozinheira.
483

 Outra ex-

escrava que também se ocupava de funções domésticas para sobrevivência. Aquilo que 

foi aprendido ainda durante a escravidão foi reelaborado por muitas dessas ex-cativas. A 

diferença é que no pós-abolição, recebiam para tal, remuneração esta que servia para o 

sustento de suas famílias. Além, é claro, da diferença dos significados morais em torno.  

A historiadora Beatriz Nascimento argumentou que nos anos que se seguiram ao 

fim da escravidão, às mulheres negras foram reservados cargos que faziam alusão à 

antiga condição enquanto escravas.
484

 Esse ponto, fortemente marcado pelo fator racial, 

traduz não só um caminho de continuidades temporais, mas também de reestruturação 

de uma pirâmide social hierárquica.
485

 Assim, postos de empregabilidade informais, de 

menor pagamento e ligados ao trabalho braçal e doméstico foram algumas das opções 

possíveis para as ex-cativas. Nas palavras de Nascimento, essa ocorrência segregadora 

ocorre não só nos anos iniciais do pós-emancipação, mas se processa atualmente, 

mesmo que de outras formas: “se a mulher negra hoje permanece ocupando empregos 

similares aos que ocupava na sociedade colonial, é tanto devido ao fato de ser uma 

mulher de raça
486

 negra, como por terem sido escravos seus antepassados”.
487
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No que tange a questões de gênero e racialidade, problemas de empregabilidade 

não eram específicos apenas à população ex-cativa brasileira. Paralelo a isso, ao analisar 

os Estados Unidos, Angela Davis também constatou que, mesmo após ¼ de século do 

fim da escravidão norte-americana, um número bem significativo de negras, de Norte a 

Sul, ainda se ocupava de trabalhos rurais e serviços domésticos.
488

 Ao lado dessa 

questão, os estereótipos formados em nichos como o literário, já mencionados na 

primeira parte deste trabalho, constituíam a imagem da criada negra enquanto um 

sujeito promíscuo, servil e marcado por uma suposta docilidade.
489

   

Outro ponto central percebido na grande maioria dos processos vistos aqui é o 

nível de analfabetismo dos envolvidos. Além das testemunhas, Carolina, Custódia, 

Fausta, Maria e Luiza (e consequentemente seus filhos) afirmaram que não sabiam ler 

nem escrever. As outras ex-cativas, como não tiveram auto de qualificação, não 

chegaram a ser perguntadas sobre. Esse é o reflexo da significativa falta de acesso à 

educação escolar na Primeira República, chegando a níveis como 85% de taxa de 

analfabetismo na população, no momento da proclamação do novo regime.
490

 Para 

Flávia Fernandes de Souza e Rosane dos Santos Torres, apesar de estar nos artigos de 

direitos a todos os cidadãos livres desde a Constituição de 1824, a educação decorrente 

nos debates políticos foi difícil de ser implementada em uma sociedade marcada pela 

escravidão e as consequentes hierarquizações sociais e aristocráticas.
491

 

 Desde 1860, a pauta da instrução para negros foi acentuada em meio aos debates 

abolicionistas. Tavares Bastos, jornalista e político alagoano, era um exemplo de 

intelectual que ligava a questão emancipacionista à causa educacional.
492

 A discussão 

em torno do problema da educação, portanto, não esteve ausente dos debates relativos à 

abolição e à questão social da situação dos recém-libertos.   

Para Matheus da Zica e Cruz, além da intelectualidade, havia uma massa de 

indivíduos, libertos ou alforriados, no período escravista ou pós-emancipação, que 

mobilizou os debates sobre escolarização no Brasil. Não se deve perder de vista, que 

embora em número pequeno, alguns negros escravizados tiveram acesso à cultura 
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letrada no país, fruto também de suas próprias lutas.
493

 Ainda é importante que seja 

levada em consideração uma noção de educação que considere as trajetórias educativas 

desses indivíduos, que expandiam os muros das escolas e incluíam suas estratégias de 

vida.
494

  

Era prática também das associações de negros libertos requerer ao Estado o 

direito de instrução a eles e a seus filhos, mostrando a atuação desses sujeitos nesta luta 

pelo direito à alfabetização.
495

 Faz-se necessário ter em mente, portanto, que a questão 

educacional, apesar de não abraçada de forma intensa por todos os envolvidos que 

projetaram ideias na virada da República, incendiou o debate, trazido por núcleos 

negros, abolicionistas e intelectuais.
496

 Mas, infelizmente, na prática, as políticas 

governamentais de educação – que visavam, de fato, mais uma modernização do país do 

que efetivamente a autonomia popular por meio da alfabetização – atingiram, tanto no 

Império quanto do início da República, números pequenos de pessoas. Numa 

perspectiva comparada, assim como nos Estados Unidos, a luta por poder político e pelo 

acesso à educação no pós-emancipação, no Brasil, movimentou camadas negras.
497

 O 

acesso ao letramento aparecia como fundamental para o estabelecimento social desses 

indivíduos. 

 

3.2 Experiências familiares  

 

 Como já dito, em 1890 Carolina e Custódia eram casadas e viviam com suas 

respectivas famílias.
498

 Custódia, mais velha, tinha dois filhos, Paulino e mais um outro, 

que carregava o mesmo nome da mãe. Os dois inclusive teriam participado 

indiretamente do roubo na casa de dona Romualda, recebendo uma parte da quantia 

furtada. A idade de Paulino não foi informada, mas aos 28 anos, em 1890, Custódio 

nasceu antes da promulgação da Lei do Ventre Livre, de 1871. Não se sabe exatamente 
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se o mesmo foi alforriado pelos seus ex-senhores antes de 1888, já que possuía 9 anos 

quando do início da validade da Lei que proibia a escravização de filhos de cativas 

nascidos a partir de 1871.  

 De qualquer forma, todos os ex-cativos mencionados no processo criminal do 

caso do roubo na casa de sua ex-senhora, Dona Romualda, viviam na mesma 

comunidade rural e mantinham relações entre si. Theodoro, um dos ex-cativos citados, 

inclusive era marido de Carolina. Felício, outro ex-escravo mencionado, cunhado da 

mesma. Essas redes amorosas e de parentelas formadas são significativas no que se 

refere a laços formados na experiência da escravidão e que permaneceram no pós-

emancipação. Redes estas que foram de suma relevância para o estabelecimento social 

desses indivíduos.  

João Lucas Rodrigues também notou que a manutenção dos laços familiares e 

levados ao pós-abolição foi o primeiro passo para os libertos organizarem suas novas 

rotas de vida.
499

 Apesar das dificuldades encontradas (como as tentativas de 

estabelecimento social que se deparavam com os estigmas de inferioridade dadas pelo 

restante da sociedade), a família e as redes de sociabilidade foram cruciais para o iniciar 

das trajetórias em liberdade. Esse quadro percebido por Rodrigues pode ser um bom 

exemplo para nos ajudar a entender porque com o pós-abolição os ex-cativos de dona 

Romualda ainda permaneceram juntos, vivendo em parentelas e redes amorosas. 

A importância da família negra para a sobrevivência, ainda da vigência da 

escravidão, também é algo realçado por Robert Slenes.
500

 O historiador refuta a 

concepção construída de que com a violência do cativeiro, seria impossível a 

constituição de laços familiares por parte do escravo. Além disso, Slenes pontua que a 

formação dessas parentelas não pode ser lida como mero mecanismo de reprodução de 

dependência e controle senhorial: 

 

Não concordo, portanto, que a família escrava deva ser considerada um fator 

estrutural na manutenção e reprodução do escravismo (...) Segundo 

Florentino e Góes, as “relações parentais” introduziram a “paz” na senzala, 

isto é, criaram uma nova sociabilidade entre pessoas de procedências 

diversas, retirando-as de um estado de guerra “hobbesiano”, de “todos contra 

todos”, e dando-lhes certo interesse em “tocar” adiante sua vida, sem arriscar 

confrontos com a casa-grande. De fato, ao formarem tais laços, os escravos 

aumentaram ainda mais sua vulnerabilidade, transformando-se em “reféns”, 

tanto de seus proprietários quanto de seus próprios anseios e projetos de vida 

familiar. Isto não quer dizer, no entanto, que foram necessariamente 

impedidos de criar uma comunidade de interesses e sentimentos e virar 
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um perigo para os senhores. Ao contrário, o refém normalmente tem motivos 

para identificar-se com outros na sua situação; e não faltam casos, na história, 

de outros grupos subalternos — também, em certa medida, “reféns” dos 

poderosos — que encontraram o caminho da solidariedade.
501

 

 

 Ainda na concepção de Slenes, é importante que o historiador saia do ideário de 

que essas experiências eram constituídas apenas como “brechas”. Para o autor, além 

dessa metáfora não dar conta da situação - pois limitaria as possibilidades construídas 

pelos cativos como meras “fendas” minúsculas forjadas dentro da rígida estrutura 

escravista – ela também soa como uma percepção senhorial, visto que modela e 

aprisiona os modos de vida das senzalas de acordo com aquilo que vai de encontro ou 

não do imaginário do fazendeiro.
502

 Ou seja, nesta visão que Slenes critica, a casa-

grande tornar-se-ia o referencial. E pior: faria o historiador perder de vista aquilo que 

seria crucial para o entendimento das relações sociais: “a luta entre senhores e escravos 

para definir o grau de dependência ou autonomia destes”.
503

 Bem como, as redefinições 

desse jogo.
504

 

 Outro fator que chama a atenção nas informações contidas nos processos é a 

diversidade da composição familiar das ex-escravas. Casadas ou não, viúvas, viviam ora 

com maridos, ora com as netas, ou com os filhos: transcende a pluralidade na formação 

desses lares. No caso da ex-escrava idosa Bárbara, por exemplo, a mesma criara suas 

duas netas, Rosaura e Cândida.
505

 Não se sabe exatamente o que ocorreu com os pais 

das duas moças, mas pelas informações percebidas no processo, era a avó quem cuidava 

da formação de seus preceitos morais e físicos, sendo a imagem de liderança familiar da 

residência.
506

 Outro exemplo de eixos familiares aparentemente formados por mulheres 

é o de Narciza, que além de viver com Vírginia e Rita, respectivamente sua filha e mãe, 

trabalhava ao lado das duas na mesma função, na lavoura de café.
507

 

Mesmo que não possa afirmar que esse fosse os casos das ex-cativas relatadas, 

exemplos de composições familiares majoritariamente femininas são lembrados por 

Sheila Faria em seu trabalho, mostrando que essa não era uma especificidade do pós-

abolição. As já mencionadas pretas forras de origem mina, em regiões como o Rio de 
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Janeiro e São João del-Rei, constituíram fogos formados em maior parte por escravas 

africanas, “unidades domésticas” que como já vimos, “incluíam, ao mesmo tempo, 

dominação, solidariedade e, porque não, influência”.
508

 Além do fator da forte presença 

feminina e africana em seus conjuntos de escravos, havia muitas mães cativas com seus 

filhos nesse grupo.
509

 Ao morrerem, as forras preferiam deixar alguns bens, ou 

“esmolas”, como diziam, para as filhas dessas escravas. Dificilmente os escolhidos para 

tal eram os homens.
510

 Sheila Faria argumenta que o fator simbólico dessas experiências 

possa ter grande influência trazida da África. Mulheres do grupo Esan, da Nigéria, 

“casavam-se” com outras meninas no intuito de não transmitirem suas heranças para 

seus maridos.
511

 O casamento não sugeria qualquer tipo de homossexualidade, mas sim, 

soava como uma espécie de acordo de transmissão de bens.
512

  

Na situação de Belmira e seu filho Quirino, envolvidos no processo de tutela, o 

nome do pai sequer é mencionado, mesmo que de forma indireta, no documento 

criminal.
513

 Considero que as pistas reveladas podem denotar que Belmira cuidava de 

seu filho sem a presença de um esposo ou companheiro. Fausta, envolvida no caso de 

agressão física, era viúva aos 35 anos.
514

 Possivelmente se mantinha sozinha, por meio 

do trabalho como cozinheira. Reitero que com essas suposições não quero denotar que a 

presença ou ausência de um marido seria o norteador principal das ações de 

sobrevivência tomadas por essas mulheres (mas uma vez, seria reduzir suas 

potencialidades à simples dualidade da presença ou falta de um companheiro). O que 

chamo a atenção aqui, é para a pluralidade de formas com que se constituíam os núcleos 

familiares dessas personagens, e as possibilidades de formas de sobrevivência que estas 

interpelavam a partir disso. Inclusive, com a de liderarem os lares moral e 

financeiramente. 

Para São João del-Rei, no ano de 1830, Sílvia Brügger também notou fogos 

chefiados por mulheres.
515

 A historiadora demarca que na Vila, a maior presença das 

chefes de domicílio dos núcleos domésticos concentrava-se entre as solteiras, 
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principalmente entre as não-brancas.
516

 Para Brügger, esses números poderiam estar 

relacionados ao fato de São João ser um centro mais urbanizado em relação a outras 

localidades rurais ou distritos, e ali, essas mulheres poderiam ir em busca de melhores 

oportunidades de vida.
517

 Além disso, a autora argumenta que talvez naquele local o 

casamento não fosse tão essencial na consolidação de seus planos de vida.
518

 Entre as 

chefes domiciliares adultas que viviam com adultos ou crianças, as não-brancas eram 

maioria tanto em São João del-Rei, quanto nos distritos.
519

 Mais uma vez faz-se 

necessário ter o entendimento da multiplicidade de formas de arranjos familiares, e a 

concepção de que essas situações não eram uma especificidade trazida com a abolição.  

A afirmação trazida pelos brancos, núcleos senhoriais e relatos de viajantes de 

que os negros viviam uma vida “desregrada” é uma percepção externa, que nasceu a 

partir de seus próprios preceitos e não levava em consideração as possibilidades de 

constituição de costumes que não fossem os seus. Ainda mais dentro de uma lógica de 

trabalho escravo, na qual a formação de redes de parentelas que não seguiam os 

preceitos senhoriais surgia como uma ameaça de indisciplina trazida pela mão-de-obra 

cativa. Slenes também analisa esta situação em seu trabalho:   

 

O racismo, os preconceitos culturais e a ideologia do trabalho da época 

predispunham os viajantes europeus e os brasileiros ‘homens de bem’ a 

verem os negros, que aparentemente não seguiam suas regras na vida íntima, 

como desregrados. Na segunda metade do século (XIX), quando o ‘não 

seguir as regras’ parecia ameaçar cada vez mais a disciplina no trabalho, essa 

predisposição provavelmente tornou-se mais forte.
520

 

 

Com essa afirmação de Slenes, o que quero ressaltar é que o fato de as famílias 

de algumas ex-cativas não se alinharem de acordo com os preceitos morais católicos, 

não as fazem desorganizadas. Essa percepção, trazida pelos “homens de bem” citados 

pelo historiador, é uma visão externa, que foge da compreensão real de como esses 

laços se construíam. Além disso, nada garantia que esses próprios “homens de bem” não 

vivessem outras experiências familiares que não apenas as preconizadas pela Igreja, 

nem mesmo dentro da instituição. Não foram raros os casos em Minas Gerais, ao longo 

do século XVIII e início do XIX, por exemplo, em que alguns padres, apesar da 
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condição sacerdotal, se envolveram com mulheres e tiveram filhos, buscando, 

posteriormente, na Igreja, apoio para as uniões sacramentadas de sua prole.
521

 

Outra noção importante é o cuidado de não lermos as configurações dos lares 

negros, que eram compostos por marido, esposa e filhos, como uma mera imitação ou 

fruto de imposição dos seios senhoriais. Esses grupos, como podemos ver, também 

possuíam suas próprias concepções e valores, nascidos de uma autonomia própria. 

As famílias negras do pós-emancipação formavam-se ainda no passado cativo, 

como no exemplo do casal Maria e Jerônimo, pais de um dos meninos envolvidos no 

processo do disparo acidental, retratado no capítulo anterior.
522

 Com certeza esses laços 

ajudaram esses sujeitos a suportarem a violência e os infortúnios da escravidão. As 

redes de amizade que ali se consolidaram também podem ser lidas da mesma forma. 

Tanto que Maria e Luiza, advindas do mesmo núcleo familiar senhorial, continuavam 

mantendo grande contato no pós-abolição, inclusive, com seus filhos Salvador e 

Evaristo crescendo juntos. 

Os caminhos seguidos pelas ex-cativas perpassavam uma ponte com suas 

experiências maternas. Além das dificuldades financeiras de sustentarem seus filhos, 

essas mulheres ainda enfrentaram os empecilhos jurídicos e estatais – como a situação 

de Belmira, que teve o filho, Quirino, tirado de sua tutela após argumentos de que não 

teria condições de mantê-lo.
523

 Ao lado dos laços familiares e redes de amizade, tão 

relevantes para a conquista de uma estabilidade no pós-abolição, considero que suas 

experiências maternas também eram tão significativas quanto. Isto pode ser 

representado pela luta das mães em trabalharem para sustentar seus filhos, pelos 

ensinamentos morais repassados a estes e as brigas levadas por essas mulheres à Justiça 

para proteção de suas crianças. Tudo num momento onde o Estado via-os e tentava-os 

utilizar como mão-de-obra de trabalho; seja por “punição”, em casos em que eram lidos 

como delinquentes; ou quando a mãe era vista como incapaz de criar seus pequenos.  

Para aquelas mães que tiveram seus filhos após a promulgação da Lei do Ventre 

Livre, o sossego não surgiu de forma tão facilitada como se esperava. Além da tentativa 

do Estado de transformar seus filhos em trabalhadores, aqueles sujeitos que queriam a 

continuidade da escravidão empreenderam negociações constantes para impedir a 
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liberdade plena dessas crianças.
524

 Sem contar que não houve empenho governamental 

satisfatório para que esses meninos e meninas fossem inseridos socialmente em planos 

de educação ou outros âmbitos de direitos de formação, por exemplo.
525

 

Menciono também que a imagem materna ali poderia ser transferida para a 

presença da avó, como o caso de Bárbara.
526

 Ao cuidar de Rosaura e Cândida, 

provavelmente ela pode ter lhes ensinado a profissão de costureira, como já dito. As três 

gerações de mulheres mostradas no caso de Narciza também denotam algo parecido, já 

que Rita, sua mãe, pode ter lhe ensinado a prática de trabalho de lavoura, enquanto 

Narciza repassara os ensinamentos para Virgínia, que agora exercia a mesma profissão 

ao lado de sua mãe e sua avó.
527

 Trajetórias sociais que iam sendo incursas durante a 

“costura” da vida, e mostram que essas mulheres, mesmo em liberdade, lutavam por 

possibilidades de sobrevivência em um difícil contexto cujas oportunidades eram 

desiguais e definidas pelas hierarquias sociais. 

 

3.3 Designações sociorraciais: uma questão de nomes, uma questão de cor 

 

O contexto da Primeira República reorganizou as posições sociais e criou novas 

hierarquias, reiterando as diferentes formas de segregações de caráter social e racial – 

fato oriundo também de outros elementos presentes no país naquele momento, como as 

próprias teorias de racialização que eram aqui construídas. Isso cria novas e complexas 

relações entre os variados personagens. Teoricamente, num novo cenário, em que a 

escravidão chega ao fim, e marcado por alterações de cunho político como o recente 

fechamento do regime imperial, todos os cidadãos se apresentariam categoricamente 

enquanto sujeitos livres, independente de posição social ou cor. Mas vimos até aqui que 

as relações eram bem mais complexas do que pareciam, ou pelo menos deveriam ser. E 

as designações dadas e encontradas entre os indivíduos ou instituições da época podem 

ser reveladoras dessas ambiguidades. O testemunho do lavrador Juvêncio Almeida, que 

depôs no caso de ofensa física no qual Silvéria, ex-escrava, foi ré, elucida o passado 

cativo da mesma:  
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Disse que ouviu dizer que no dia dois do corrente [mês], ao anoitecer do dia, 

em briga certa deveria, mulheres a porta de Gabriella dos Santos, da qual 

resultou Silvéria que foi de Guilhermino Caldeira, atirar com uma garrafa em 

Mecias Gabriella Maia dos Santos, ferindo-a no rosto, ferimentos que teve 

ocasião de ver.
528

 

 

O processo, inclusive, já se inicia com esta alusão feita pela Justiça: na primeira 

página do documento, está escrito como identificação: “Silvéria: ex-escrava de 

Guilhermino Caldeira”. O interessante é que ali, Guilhermino Caldeira não tinha 

absolutamente nada a ver com o ocorrido. Mesmo assim, e mesmo sem 

questionamentos durante os depoimentos que dissessem respeito ao passado da ré, a 

antiga condição da mesma é mencionada, tanto por populares que depuseram, como por 

membros da instituição jurídica, responsáveis pelo andamento do caso.  

 O processo de Silvéria iniciou-se já em 1904, 16 anos após a abolição. Mesmo 

com essa distância de mais de um decênio, os estigmas de seu passado em cativeiro 

ainda pareciam rondar sua realidade. Essa não foi uma especificidade observada apenas 

nessa situação. Em outros exemplos, a antiga condição das envolvidas foi mencionada 

por indivíduos em torno dos casos.  

O auto de corpo de delito de Bárbara, a ex-cativa idosa, enunciava algo bem 

parecido. Segundo o documento, o Juiz “encarregou-lhes que procedessem a exames na 

pessoa de Bárbara, ex-escrava de Reginaldo Rafael”.
529

 O mesmo acontece com 

Narciza, a catadora de café, quando é identificada em seu processo como “ex-escrava de 

Manoel Rodrigues de Amorim Velho”.
530

 É claro que numa região interiorana e de 

pequeno porte como Oliveira, algumas designações poderiam atuar como localizadores 

sociais. Ser “filho de fulano de tal”, “pai de beltrano”, ou “membro da família X ou Y”, 

não são frases difíceis de serem encontradas em fontes que fazem referência a cidades 

como essa, onde a população, em menor número, facilmente se conhecia, e assim 

utilizava essas nomenclaturas como aparato de identificação dos sujeitos. Sintomas 

também de uma região de famílias enraizadas e onde arranjos familiares demarcavam as 

relações de poder.  

A questão é que quando se escolhem os elementos de identificação, afirma-se o 

que é considerado como relevante socialmente em cada contexto ou local: laços 

familiares, por exemplo. O vínculo familiar é uma forma de localizar social, econômica 
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e moralmente a pessoa. Quando essa identificação remete para o passado escravo, ativa 

a relação com o cativeiro como localizador social e moral.  

Reiterando, segundo Hebe Mattos, na segunda metade do século XIX, devido a 

uma crescente absorção dos negros do mundo dos livres, a cor, utilizada como elemento 

de diferenciação, desaparece nas documentações oficiais.
531

 É necessário demarcar aqui, 

que as designações por cor, herdadas do período colonial, não eram apenas indicação de 

níveis de pigmentação, mas indicavam as posições sociais dos sujeitos.
532

 Desta forma, 

as menções de cor não só mostravam quem não eram os ditos brancos naquela 

sociedade escravista, mas também quem não tinha acesso a direitos como a liberdade.  

 A ausência da cor não representou a efetivação de um branqueamento 

populacional, como desejado e impulsionado por parte das elites brasileiras, que via na 

esperança do clareamento geracional a solução para o “problema” da presença do negro 

e do mestiço no país.
533

 Mattos argumenta, como já foi mencionado, que na verdade 

este processo é fruto de uma espécie de “silenciamento” da cor.
534

 Se tratava, como já 

dito, desde meados da segunda metade do século XIX, de uma absorção crescente de 

negros e mestiços no universo de pessoas livres, que não era mais, nas palavras da 

historiadora, apenas “monopólio dos brancos”
535

. A não-demarcação da cor nas fontes, 

porém, estava longe de representar o fim dos critérios de exclusão racial. Deve-se levar 

em consideração que outros tipos de demarcações e diferenciações sociorraciais podem 

insurgir no pós-emancipação, como é demonstrado na situação a seguir:  

 

Disse que ao ajudar o oficial da Justiça dar uma busca na casa de Carolina 

(ex-escrava da queixosa), encontrou ao poder de Carolina grande quantia de 

dinheiro, cujo valor desconhece. Também diz que o roubo, feito contra 

Romualda, foi feito usando-se uma chave falsa, fornecida por Custódia (ex-

escrava da queixosa). Que viu Felício e Balbino (ex-escravos da queixosa) 

com notas grandes, além de suas finanças normais. Que Custódio (ex-escravo 

da queixosa) também andava com dinheiro. Que Genoveva (ex-escrava da 

queixosa), ao ser perguntada por seu genro Francisco (ex-escravo de João 

Ribeiro) onde estava o dinheiro, o mesmo estava num lugar denominado 

‘’paiolzinho’’, jogado em cima do feijão, que de fato foi achado lá durante a 

busca, em um lenço, na quantia de 25 mil réis.
536

 

 

Pio Francisco Ribeiro, lavrador que testemunhou no caso de roubo à casa de 

Romualda, utiliza tantas vezes o termo “ex-escravo(a)(os) da queixosa” para identificar 
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os réus, que realmente fiquei em dúvida, num primeiro momento, se a designação foi 

utilizada por ele, ou colocada pela Justiça. Lendo o depoimento, acredito que as duas 

coisas possam ter ocorrido. 

 O primeiro fator que considero como relevante neste último exemplo é a questão 

da diferenciação racial e social. Mesmo que Pio também fosse lavrador, e assim 

pertencente à mesma camada econômica que Carolina, Custódia e os outros citados do 

caso, havia dois pontos que o distinguia desses sujeitos: o primeiro deles, e evidente, é 

que diferente dele, os ex-cativos eram réus de um processo judicial. O outro ponto, 

explica-se também por esta frase: aqueles personagens, diferentemente de Pio, eram ex-

escravos. Portanto, por mais que se aproximassem em níveis econômicos e culturais 

pela proximidade social, o passado em cativeiro vivenciado por aqueles era um estigma 

que Pio não carregava.  

Neste sentido, concordo com o autor Frederik Barth quando afirma que é 

também na tensão, na diferenciação em relação aos outros que os agrupamentos étnicos 

se definem.
537

 Logicamente, retomo que há uma interação entre os diferentes grupos 

culturais que não os mantêm isolados somente entre si. Mas é no julgamento da ação 

alheia que as dicotomias ficam mais realçadas, que as “fronteiras” de diferenciação se 

constroem, e, consequentemente, ocorre a identificação entre aqueles iguais.
538

 Isto vai 

de encontro à percepção de Márcia Motta de que é preciso superar a bipolaridade única 

da oposição fazendeiro versus cativo durante a vigência da escravidão, já que ali 

também havia uma camada de homens livres pobres que não deve ter suas ações 

desqualificadas na historiografia.
539

 Não digo que esses grupos tivessem seus 

delineamentos fechados, afinal, havia, mesmo com limitações, possibilidades de 

movimentação e mobilidades sociais entre esses sujeitos. Mas essas categorias são 

relevantes para se pensar como os ex-cativos eram vistos pelo restante da população. 

 A mesma situação de Pio pode ser notada na fala do lavrador Modesto José de 

Sousa, que depôs no processo no qual Bárbara fora vítima de agressão. O mesmo disse 

que “ouviu por boca de Simião dizer que tinha dado pancadas em Bárbara, ex-escrava 

de Reginaldo Rafael e em Franciso Fidelix”.
540

 Reginaldo Rafael, ex-senhor da 

ofendida, é mencionado, mesmo sem ter ligação com o caso em questão.  
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Ao analisar gerações de uma família negra e descendente de escravos no interior 

do Rio Grande do Sul, Rodrigo de Azevedo Weimer constatou alguns elementos que 

podem ajudar no entendimento de como atuavam as nomenclaturas de racialização no 

pós-abolição.
541

 Fazendo a leitura de processos criminais na região de Morro Alto, 

Weimer localizou categorias de cor em número significativo presentes nessas fontes. 

Segundo o autor, a retórica racial utilizada entre indivíduos de uma mesma camada 

social - como no caso dos depoimentos dos lavradores Juvêncio, Pio e Modesto – indica 

que ali poderia existir uma espécie de campo de disputa social.
542

 Isto indica que os 

diferenciadores e relações de poder não ocorriam apenas em grupos econômicos 

diferentes, mas mesmo entre categorias bem próximas, como nos estigmas mencionados 

anteriormente. Ainda mais se tratando de uma sociedade recém-saída da escravidão, na 

qual o critério da liberdade era diferenciador.  

Incorporados pela Justiça, esses lugares sociais atuavam como uma espécie de 

representação das desigualdades da época. Ao tratar Narciza, por exemplo, como “ex-

escrava de Manoel Rodrigues de Amorim Velho”, assim como as outras mulheres 

citadas neste trabalho, percebe-se o caráter da violência simbólica por parte do 

judiciário. Prefiro não afirmar, como já mencionei no capítulo anterior, que a 

jurisprudência se resumiria a um simples jogo de dissimulação. Mas devo concordar 

com Weimer que, por demasiadas vezes, a igualdade formal requerida e tão mencionada 

nas ações do judiciário nem sempre ocorria na prática.
543

 

Os estigmas deixados pelo passado da escravidão são um problema que 

realmente realça aos olhos. Hebe Mattos e Ana Lugão Rios colocaram que, mesmo 

empreendendo estratégias e negociações para afastarem-se das sombras deixadas pelo 

cativeiro, o principal empecilho encontrado pelos negros do pós-abolição era a 

permanência de determinadas identidades sociais.
544

 Algo notado por João Lucas 

Rodrigues neste sentido, é que mesmo 70 anos após a abolição, já no século XX, 

nomenclaturas que faziam referência ao cativeiro ainda permaneciam vivas em 

inventários post-mortem dos ex-cativos em Minas Gerais.
545

 Os termos “primitivo 

escravo legatário”, “escravos de Dona Eliza”, “ex-escravos de Dona Eliza”, foram 
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notados e demarcados pela Justiça, mesmo sem mais necessidade dos usos dos termos 

naqueles tempos tão posteriores:
546

  

 
Portanto, se os homens integrantes do poder público local, responsáveis pela 

realização dos documentos cravaram junto ao nome destas pessoas o termo 

escravo é porque havia uma forte identificação das mesmas com o passado 

em cativeiro. Ser dono daquelas terras implicava ter sido cativo e ao que 

parece para sempre prisioneiro desta condição.
547

 

 

Assim, ao denotar que aqueles indivíduos eram “prisioneiros daquela condição”, 

Rodrigues ainda incide que essas designações não eram fruto apenas da Justiça local, 

mas também reflexo das hierarquias presentes naquela sociedade onde a comunidade da 

Serra dos Pretos, observada pelo autor, se inseria.
548

 Traços de uma forte memória da 

escravidão que ainda ali permanecia, anos depois da derrocada do cativeiro.
549

  

O historiador nomeia a presença dessas classificações, assim como experiências 

pelas quais passaram aqueles sujeitos, como uma “reafirmação dos antigos lugares 

sociais”.
550

 Diria que para além disso, a presença dessas designações e dessas vivências 

indicaria uma reestruturação desses locais. Claro que há uma diferença de contextos 

entre meu foco temporal de análise e o de Rodrigues; dentro daquele por mim 

observado, essas permanências seriam mais “naturalizadas”, visto a proximidade com o 

período do cativeiro. Não se pode deixar de ressaltar, novamente, que 70 anos depois do 

fim da escravidão as marcas do cativeiro ainda estivessem presentes no local. Mas 

acredito que no novo contexto, o rearranjo de hierarquias requereria não apenas uma 

prática de continuidades, mas uma manutenção dessas posições.  

Assim como ser escravo na Colônia e no Império supunha uma determinada 

marca, no pós-abolição, o “ser negro” também tinha outros graus de representação. Ser 

alvo das novas discussões científicas, jurídicas e médicas dizia respeito não apenas ao 

seu passado escravo, mas também falava sobre as desigualdades sociorraciais que se 

construíam e eram implantadas naquele novo contexto, próprias do regime republicano. 

Como Mattos e Rios perceberam, o pós-abolição não deve ser lido apenas como 

continuidade da escravidão.
551

 É importante perceber que essas desigualdades são 
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fatores de permanência, mas que as regras do tabuleiro de xadrez se alteram de acordo 

com as mudanças de contexto.  

Neste sentido, defendo a hipótese de que a lógica do jogo muda, mas as peças-

alvo das desigualdades permanecem as mesmas, dentro dos mecanismos e argumentos 

políticos e científicos de reiteração de poder. É também continuidade, já que uma coisa 

está intrinsicamente ligada a outra, mas não apenas: a busca pelo passado cativo, no 

intento de subjugar aqueles indivíduos, faz parte dessa manutenção, desse rearranjo.  

 Weimer notou ainda, nos processos analisados por ele, que a cor aparecia em 

abundância na hora de vitimizar ofendidos e culpabilizar os réus”.
552

 Também acabei 

percebendo este movimento em algumas fontes por mim analisadas, mas prefiro não 

generalizar essa afirmação, visto que trabalhei com um número consideravelmente 

pequeno de processos. Além disso, essa identificação da cor somente na posição do réu 

não aparece como uma regra geral, visto que em casos como o de Bárbara e Narciza, 

por exemplo, nos quais as ex-cativas eram vítimas, as designações raciais continuaram 

aparecendo. Acredito, porém, que isto teria a ver com outro fator também percebido por 

Weimer: a questão do comportamento.  

 Segundo o autor, em Morro Alto os padrões de reputação eram importantes 

aliados da Justiça durante a decisão dos sentenciamentos e resolução dos conflitos.
553

 

Como já visto no capítulo anterior, os hábitos das ex-cativas foram corriqueiramente 

mencionados ou levantados por testemunhas durante o caso, bem como questionados 

pelos componentes do Tribunal. Assim, os costumes, quando aliados às posições 

sociorraciais, apareciam como “trunfos” nas mãos civilizadoras do judiciário, e mesmo 

moralizadoras das testemunhas. O critério racial pode aparecer, inclusive, até para 

mencionar algum envolvido que não teve participação direta nos processos, mas que 

estivesse em situação caracterizada como inapropriada, como neste caso:  

 
Disse que quando passou de frente da casa de Gabriella dos Santos, ali 

estavam Silvéria, Maria de Tal, Nicesia dos Santos, Mecias e Ambrozina de 

Tal que foi do João Salles, que estavam alteradas todas, dizendo-lhes que 

deixassem de barulho, dirigindo-se sempre para sua casa, onde apareceu já 

noite, Mecias dizendo que Silvéria lhe atirava com uma garrafa ao rosto.
554

 

 

 Até mesmo Ambrozina, que não era vítima nem ré no caso de Silvéria, “pagou 

o pato” e teve o passado cativo requerido, identificada por um dos depoentes como 
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“Ambrozina de Tal, que foi do João Salles”. Essas qualificações soavam tão forte que se 

estendiam a outras pessoas. Ainda mais porque naquela situação, mesmo não sendo 

protagonista do caso, Ambrozina estava numa posição complicada. Afinal de contas, o 

que dizer sobre uma mulher que fugia dos padrões de recato e encontrava-se no meio de 

uma confusão como aquela, em público? Olegário Machado, depoente no processo, fez 

questão de lembrar à Justiça o lugar um dia ocupado por aquela personagem. 

 Indo de encontro com o argumento de Mattos sobre a omissão de cor, em 

casos cujo critério racial não é mencionado em processos, Weimer alude que “é 

justamente o silêncio a respeito que permitia que as hierarquias se reproduzissem no 

cotidiano”.
555

 Desta forma, a máquina judiciária acaba por camuflar determinados 

pontos de exclusão, mas criando novos mecanismos de segregação que talvez não 

possam ser visualizados à primeira vista, porém notados quando levados a fundo. 

Mesmo não mencionando exatamente nomenclaturas como “preto” ou “pardo” – que, 

como já dito, indicavam não apenas fatores de pigmentação, mas lugares e 

movimentações sociais - outras apareciam nas linhas da Justiça, agora como novos 

demarcadores de locais e posições: “ex-escravo”, “foi escravo de fulano ou beltrano”.
556

 

Demonstrador das capacidades de reelaborações de pontos de exclusão no novo período.  

 Com isto não afirmo, sobretudo, que essas demarcações e alusões à cor ou 

condição presentes na sociedade representassem a ausência de mobilidade social da 

população não-branca. Ao investigar famílias egressas do cativeiro em Porto Feliz, São 

Paulo, durante o século XIX, Roberto Guedes mostrou que a estabilidade familiar e a 

construção de laços sociais aliada a outros fatores, como o trabalho, foram cruciais 

elementos que permitiram a ascensão econômica desses indivíduos.
557

 Isso contribuía, 

inclusive, em alguns casos, para que as gerações posteriores não carregassem os 

estigmas da escravidão. O que realço é o caráter de violência simbólica presente nos 

demarcadores sociais e raciais imersos na sociedade mesmo no pós-abolição, e as lutas e 

atuações da população advinda do cativeiro para livrarem-se dessas marcas, como nos 

casos das ex-cativas aqui relatados.  

Algo que me chamou atenção, neste sentido, é que em nenhum momento alguma 

das ex-escravas observadas recorreu ao seu passado cativo ao autodesignarem-se 
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durante os processos judiciais.  Pelo contrário: percebo que nem todas elas utilizavam-

se dos sobrenomes das famílias senhoriais, pelo menos não na feitura dos processos. Ex-

escrava da família Rafael, Bárbara tornou-se “Bárbara Francisca de Jesus”. Durante seu 

auto de qualificação, Fausta Tavares sequer menciona alguma ligação com seu período 

enquanto escrava. Como identificação, ela utiliza as próprias raízes familiares: “Fausta 

Tavares, filha de Clara”, é como ela se auto identifica. Narciza torna-se, em suas 

palavras, “Narciza da Conceição”, não levantando nenhum espécime de contato nominal 

com sua ex-família senhorial, a Amorim. Apesar de ser mencionada diversas vezes por 

Revalino, o tutor de seu filho Quirino, como “Belmira de Tal”, ou “ex-escrava de Dr. 

Franklin Benjamin Castro” – numa clara tentativa de diminuição de sua imagem 

naquela disputa judicial - é simplesmente como “Belmira” que a mãe é colocada no 

documento de tutela de garoto. O mesmo ocorre com Carolina, que era “Carolina do 

Espírito Santo” e não tinha vínculo de nomes com os Ribeiro ou Jesus, famílias dos ex-

senhores. 

 Rogério de Palma e Oswaldo Mário Serra Truzzi levantam que uma das formas 

de estabelecer uma nova imagem no pós-emancipação era a da criação de novas 

identificações por parte dos libertos que os imputassem uma nova posição.
558

 Os autores 

argumentam que a modificação do antigo nome era essencial para reafirmação da 

liberdade, nos seus processos de disputa por reconhecimento.
559

 Recorrer à oficialidade 

para individualizar seus nomes foi uma ação, por exemplo, levada à frente pelos ex-

escravos de Cuba.
560

 Recorrer ao uso do sobrenome de familiares era outra ação 

empreendida para negociação dos estatutos sociais.
561

 

 Mesmo na ausência de documentos que mostrem se as ex-escravas analisadas 

modificaram ou não seus nomes ao longo do tempo, e como isso teria ocorrido, já 

considero bem significativo e simbólico o fato de nenhuma delas, nos autos de 

qualificação ou outros tipos de recorrência dos processos, mencionarem-se como ex-

cativas de alguém, ou algo parecido. Se por um lado as designações de referência à 

escravidão foram feitas por membros do aparato judicial ou outros envolvidos dos 

casos, por outro é possível ver que esses tipos de nomenclaturas foram levantados por 

pessoas externas, e jamais ou dificilmente feitas por estas mulheres. Esta é uma amostra 
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da possibilidade de como atuavam suas negociações de afastamento das marcas da 

escravidão.  

Mesmo com as tentativas da oficialidade de outros indivíduos de as demarcarem 

em novas posições de subalternidade, estas mulheres lutavam contra esse movimento da 

forma que podiam. Redesenhar suas imagens, a busca por uma individualidade são 

demonstradores de seus potenciais autônomos de sobrevivência e de transgressão frente 

aos empecilhos trazidos pelo Estado e sociedade. Acredito que, mesmo com as 

dificuldades em tentar ressoar a voz desses sujeitos por meio de documentos que de 

forma alguma foram feitos para tal (como estes processos aqui trabalhados, por 

exemplo), são nestes pequenos e sensíveis pontos que residem a importância simbólica 

de suas atuações, tão valiosas para o historiador.  
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CONSIDERAÇÕES 

 

Tentar entender o pós-abolição é levar em consideração as lutas e ações 

empreendidas pelos atores sociais egressos do cativeiro. Ao longo da pesquisa, vimos 

que apesar da possível proximidade local, nos tempos da escravidão, entre senhores e 

cativos em Oliveira, as tensões foram inerentes ao processo de escravidão e após o seu 

desmantelamento. Mesmo com o advento da abolição, o caráter violento permaneceu 

presente nos discursos proferidos na cidade, seja em veículos como a imprensa, seja nos 

empecilhos encontradas pela população negra em instituições como o judiciário, seja 

ainda no imaginário social.  

A Justiça mineira, em seu caráter civilizador e clientelístico, mediou os casos 

envolvendo ex-escravas tomando, muitas vezes, mais um caráter moralizador do que, de 

fato, igualitário. Além desse fator, as transformações nos tribunais nacionais, bem como 

a nova legislação advinda no mesmo período e as discussões de cunho racial sentiram-

se presentes. Mesmo não alterando completamente os contornos do judiciário mineiro, é 

possível notar respingos dessas transformações, aliadas ao seu discurso civilizatório.  

Por outro lado, é na existência das mulheres aqui retratadas que se percebe a 

ação e potencialidades daqueles indivíduos. Mesmo com as dificuldades do contexto, 

elas fizeram-se ouvir e tiveram sua presença notada. Mulheres de vivências diversas, 

que lutaram para a garantia de sua sobrevivência e de seus entes queridos. Brigavam, 

falavam alto, defendiam sua honra. Apesar de serem demarcadas socialmente pelos 

estigmas trazidos com o cativeiro, elas se empenhavam para impor uma imagem 

cerceada pela reputação e pela conquista de seus direitos. Apesar de não obterem 

sucesso, muitas vezes, ao acionarem a Justiça, foram nas próprias recorrências levadas a 

cabo por aquelas mulheres, que também estavam presentes os reflexos de sua luta: 

crimes que nem de longe estavam limitados a questões materiais, mas mais que isso, 

cerceados por simbologias e significados.  

Investigar os passos do pós-emancipação é compreender que estes personagens 

tinham naturezas, caminhos e sonhos diversos. Ao falarmos de mulheres que passaram 

pela experiência da escravidão, faz-se necessário ter a sensibilidade e entendimento que 

tiveram trajetórias intensas de vida, e depararam-se com dificuldades e violências bem 

específicas também, pelo fato de serem mulheres e negras. Este trabalho visou 
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contribuir, mesmo que um pouco, para que essas vivências e experiências sejam notadas 

e entendidas. Questões interseccionais de gênero e racialização dizem respeito não 

somente àquelas personagens, mas propõem, aqui, também ajudar um pouco na 

compreensão de como se consolidaram as relações sociais historicizadas brasileiras. E 

mesmo ajudar nos processos de uma reescrita mais humana da história do país, como 

vem ocorrendo nos últimos tempos. Sigamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 
 

FONTES 

 

Fontes Manuscritas: 

 

Processos Criminais de Oliveira - Acervo da Comarca do Rio das Mortes do 

Laboratório de Conservação e Pesquisa Documental da UFSJ (LABDOC/UFSJ):  

 

Processo Criminal 785, CX. 36 

Processo Criminal 684, CX. 31 

Processo Criminal 680, CX. 30 

Processo Criminal 1019, CX. 51 

Processo Criminal 997, CX. 50 

Processo Criminal 710, CX. 32 

Processo Criminal 820, CX. 39 

Processo Criminal 785, CX. 36 

Processo Criminal 747, CX 34. 

Processo Criminal 793, CX. 37 

Processo Criminal 669, CX. 29 

Processo Criminal 143, CX. 5 

 

Fontes Impressas:  

 

Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Código Penal dos Estados Unidos do Brazil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br> 

 

Recenseamento Geral do Império de 1872. (Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br> 

 

Artigos do acervo do jornal Gazeta de Minas (antigo Gazeta de Oliveira) (Disponível 

em: <http://gazetademinas.com.br/>) 

 

Periódicos da Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional (Disponível em: 

<http://memoria.bn.br >) 

 

 

 

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/


 

171 
 

Fontes audiovisuais:  

 

Documentário GAZETA DE MINAS: 120 anos de jornalismo e História. Produção: 

Luciano Soares. Melliès Produções, 2007. 

 

A Última abolição. Direção: Alice Gomes. Gávea Filmes e Esmeralda Produções, 2018. 

 

Sites consultados: 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/07/07/criancas-iam-para-a-cadeia-

no-brasil-ate-a-decada-de-1920 

 

http://acervo.izap.com.br  

 

https://biblioteca.ibge.gov.br  

 

https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2018/Ci%C3%AAncia-lugar-de-fala-e-

mulheres-negras-na-academia 

 

https://www.dicio.com.br 

 

http://memoria.bn.br/ 

 

http://sbs2017.com.br/anais/resumos/PDF-eposter-trab-aceito-1314-1.pdf 

https://www20.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2013/02/09/noticiasjornalvidaearte,3

003047/kizomba-festa-da-raca.shtml 

 

http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/1776/1735. 

http://www.congressohistoriajatai.org/2016/resources/anais/6/1465237226_ARQUIVO

_Artigo-CharleseWagner.pdf 

 

http://www.eeh2010.anpuhrs.org.br/resources/anais/9/1279507738_ARQUIVO_ARTIG

OANPUH.pdf 

http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/Textos4/luciahelenaoliveira.pdf 

 

http://www.galeriadosamba.com.br/carnaval/1988/ 

 

http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/hist%C3%B3ria-e-

mem%C3%B3ria/historia-ememoria/2014/12/30/solano-trindade 

 

<http://www.planalto.gov.br> 

 

http://www.ufjf.br/lahps/files/2010/03/Anais_II_Simpósio_LAHPS.pdf 

 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/07/07/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-de-1920
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/07/07/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-de-1920
https://biblioteca.ibge.gov.br/
https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2018/Ci%C3%AAncia-lugar-de-fala-e-mulheres-negras-na-academia
https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2018/Ci%C3%AAncia-lugar-de-fala-e-mulheres-negras-na-academia
http://memoria.bn.br/
http://sbs2017.com.br/anais/resumos/PDF-eposter-trab-aceito-1314-1.pdf
https://www20.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2013/02/09/noticiasjornalvidaearte,3003047/kizomba-festa-da-raca.shtml
https://www20.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2013/02/09/noticiasjornalvidaearte,3003047/kizomba-festa-da-raca.shtml
http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/1776/1735
http://www.congressohistoriajatai.org/2016/resources/anais/6/1465237226_ARQUIVO_Artigo-CharleseWagner.pdf
http://www.congressohistoriajatai.org/2016/resources/anais/6/1465237226_ARQUIVO_Artigo-CharleseWagner.pdf
http://www.eeh2010.anpuhrs.org.br/resources/anais/9/1279507738_ARQUIVO_ARTIGOANPUH.pdf
http://www.eeh2010.anpuhrs.org.br/resources/anais/9/1279507738_ARQUIVO_ARTIGOANPUH.pdf
http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/Textos4/luciahelenaoliveira.pdf
http://www.galeriadosamba.com.br/carnaval/1988/
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/hist%C3%B3ria-e-mem%C3%B3ria/historia-ememoria/2014/12/30/solano-trindade
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/hist%C3%B3ria-e-mem%C3%B3ria/historia-ememoria/2014/12/30/solano-trindade


 

172 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABREU, Martha Campos. “Sobre mulatas orgulhosas e crioulos atrevidos: conflitos 

raciais, gênero e nação nas canções populares (Sudeste do Brasil, 1890-1920)”. Tempo. 

Rio de Janeiro, nº 16, pp. 143-173. 

 

AGUILAR, Maria do Carmo Moreira. “O finado meu avô também era bem preto, os 

que eram preto é que sofriam. ” Os percursos e percalços do campesinato negro no pós-

abolição. X Estadual de História: O Brasil no Sul: Cruzando fronteiras entre o regional 

e o nacional. Santa Maria, UFSM, 2010.  

 

ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. A exaltação das diferenças: racialização, 

cultura e cidadania negra (Bahia, 1880-1900). 2004. 250 p.. Tese (Doutorado em 

História) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas. Campinas. 

 

______; FRAGA FILHO, Walter. Uma história do negro no Brasil. Salvador: Centro de 

Estudos Afro-Orientais. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006. 

 

ALONSO, Angela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-

88). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

  

ALVAREZ, Marcos César; SALLA, Fernando; SOUZA, Luiz Antônio F. “A sociedade 

e a lei: O Código Penal de 1890 e as novas tendências Penais na Primeira República”. 

Justiça e História. Porto Alegre: v. 3, n. 6, 2003. 

 

ANDRADE, Cristiana Veigas; VELLASCO, Ivan. “Criminalidade e violência em 

perspectiva histórica: mapeamento de dados, reconstrução de estatísticas e dados 

censitários (1830-1929)”. R. IHGB. Rio de Janeiro, a. 179 (477):137-170, mai./ago. 

2018. 

 

AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco. O negro no 

imaginário das elites – século XIX. 1ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 1987. 

 

BARTH, Frederik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de 

Janeiro: Contra Capa, 2000. 

 

BLOCH, March. Apologia da história: ou O ofício do historiador. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2001. 

 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 12ª edição. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 

2009. 

 

BONI, Luis A. de (org.). A presença Italiana no Brasil. Porto Alegre: Instituto Giovani 

Agnelli, 1990. 

 

BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim. Minas Patriarcal: Família e sociedade (São João del-

Rei – Séculos XVIII e XIX). São Paulo: Annablume, 2007.  



 

173 
 

 

CAPELATO, Maria Helena Rolim. Imprensa e história do Brasil. São Paulo: Editora 

Contexto, 1988. 

 

CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional: o 

negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. 2ª edição. São Paulo: Paz e 

Terra, 1962. 

 

CARNEIRO, Sueli. “Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América 

Latina a partir de uma perspectiva de gênero”. In: ASHOKA EMPREENDIMENTOS 

SOCIAIS; TAKANO CIDADANIA (orgs.). Racismos contemporâneos. Rio de Janeiro: 

Takano Editora, 2003. 

 

CARULA, Karoline; CORRÊA, Maria Letícia; ENGEL, Magali Gouveia (orgs.). Os 

intelectuais e a nação: educação, saúde e construção de um Brasil moderno. Rio de 

Janeiro: Contra-Capa, 2013. 

 

CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: O Rio de Janeiro e a República que 

não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

 

CARVALHO, Leonam Maxney. Africanos e crioulos no banco dos réus: Justiça, 

sociedade e escravidão em Oliveira, MG, 1840-1888. 2009, 182 p. Dissertação 

(Mestrado em História). Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia, 

Ciências Sociais e História. Belo Horizonte. 

 

CHALHOUB, Sidney. Visões de liberdade: uma história das últimas décadas da 

escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

 

CHAVES, Cleide de Lima. “Poder e saúde na América do Sul: os congressos sanitários 

internacionais, 1870-1889”. História, Ciências, Saúde. Manguinhos, Rio de Janeiro, 

v.20, n.2, abr.-jun. 2013, p.411-434. 

  

CLAUDINO, Guilherme Pereira. “Manchando a toga de sangue: a disputa pelo poder 

em Oliveira. 1868”. In: II Colóquio do Laboratório de História Econômica e Social. 

Micro História e os caminhos da História Social: Anais... Juiz de Fora: UFJF, 2008.  

  

CRENSHAW, Kimberlé. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black 

Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist 

Politics”. University of Chicago Legal Forum, 1989, p. 538–554. 

 

DAVIS, Angela. Mulher, Raça e Classe. 1ª publicação na Grã Bretanha pela The 

Women’s Press, Ltda (1982). Tradução Livre. Plataforma Gueto, 2013. 

 

DE LUCA, Tania Regina; PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.). O historiador e suas 

fontes. Editora Contexto, 2009. 

 

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. “Mulheres Sem História”. Revistas USP, 1983.  

 

DUARTE, Eduardo de Assis. “Mulheres marcadas: literatura, gênero, etnicidade”. 

SCRIPTA. Belo Horizonte, v. 13, n. 25, p. 63-78, 2º sem. 2009. 



 

174 
 

 

ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas Perdidas: os populares e o cotidiano do amor no 

Rio de Janeiro da Belle Epoque. Rio de Janeiro. Editora Paz e Terra, 1989. 

 

FARIA, Sheila Siqueira de Castro. “Aspectos demográficos da alforria no Rio de 

janeiro e em São João del Rey entre 1700 e 1850”. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

ESTUDOS POPULACIONAIS, XVI, Caxambu, MG, 2008. Anais do XVI Encontro 

Nacional de Estudos Populacionais. Belo Horizonte: Abep, 2008.  

 

FAUSTO, Bóris. Crime e cotidiano – A criminalidade em São Paulo, 1880 – 1924, 

Editora Brasiliense. São Paulo, 1984.  

 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: 

Dominus Editora, 2ª edição, 1965. 

 

FREVBRE, Lucien. Combates pela história. Lisboa: Editorial Presença, 1989. 

  

FONSECA, Luis Gonzaga da. História de Oliveira. Edição Centenária, 1961. 

 

FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade: Histórias de escravos e libertos 

na Bahia (1870-1910). Campinas: Editora da UNICAMP, 2006. 

 

FRAGOSO, João; MATTOS, Hebe Maria; SILVA, Francisco Carlos Teixeira da 

(orgs.). Escritos sobre história e educação: Homenagem à Maria Yedda Leite Linhares. 

Rio de Janeiro: Mauad: FAPERJ, 2001. 

 

FURTADO, Ferreira Junia; LIBBY, Douglas Cole. Trabalho Livre, Trabalho Escravo – 

Brasil e Europa, séculos XVII e XIX. São Paulo: Annablume, 2006. 

 

GOMES, Flávio dos Santos (Org.). Quase-cidadão: histórias e antropologias da pós-

emancipação no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

 

GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. “Jogando Caxangá: notas sobre as divisões 

jurídico administrativas na Comarca do Rio das Mortes durante o século XIX”. In: 

Vertentes, revista da Fundação de Ensino Superior de São João Del rei, n. 7, jan.-jun., 

1996.  

 

GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social 

(Porto Feliz, São Paulo, c. 1789 – c. 1850.) Rio de Janeiro: FAPERJ ; Mauad X, 2008. 

 

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. “A República, utopia de branco, medo de 

negro”. Conferência República e Utopia, Instituto de Ciências Sociais da Universidade 

de Lisboa. Lisboa, 2006.  

 

______. “Raça e os estudos de relações sociais no Brasil”. Novos Estudos n.54, julho, 

1999. 

 

GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. D’AGUIAR, Rosa 

Freire; BRANDÃO, Eduardo (trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 

 



 

175 
 

 

ISHIMOTO, Charles Aquino; FARIA, Wagner Francis Martiniano de. “Poder a arte: a 

influência do teatro no século XIX na realidade social de Pitangui – Minas Gerais”. 

Anais do Congresso Internacional de História – Notas Epístemes e narrativas 

contemporâneas. Jataí, 2016. 

 

JOSÉ, Oiliam. A abolição em Minas. Belo Horizonte: Itatiaia,1962. 

 

JULIO, Kelly Lislie; NOLASCO, Edriana Aparecida. “Entre famílias – alianças 

matrimoniais vinculadas as relações de poder: padres e filhos, Minas Gerais (séculos 

XVIII e XIX)”. Notandum. Ano XXI, n.47 mai.-ago. 2018 – CEMOrOC-FEUSP / IJI-

Universidade do Porto. 

 

LAMOUNIER, Maria Lúcia. “O trabalho sob contrato: A Lei de 1879”. Revista 

Brasileira de História, v.6 nº12. Março/agosto -1986. São Paulo, pp. 101-124. 

 

LANDRY, Bart. Race, Gender and Class. Routledge, 2016. 

 

LARA, Sílvia Hunold. Campos da violência. Escravos e senhores na Capitania do Rio 

de Janeiro. 1750-1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

 

LAURETIS, Teresa de. A tecnologia de gênero. Indiana University Press. 

 

LIMA, Ivana Stolze; GRINBERG, Keila; REIS, Daniel Aarão. (orgs.). Instituições 

Nefandas: o fim da escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados Unidos e na Rússia. 

Rio de Janeiro: Casa de Rio Barbosa, 2018. 

 

LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente. Tradução de Sebastião José Roque. São 

Paulo: Ícone, 2013.  

 

LOPES, Marcos Fernando (org.). Fernand Braudel: Tempo e História. Rio de Janeiro: 

FGV, 2008. 

 

MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Crime e escravidão. Trabalho, luta e 

resistência nas lavouras paulistas. 1830-1888. São Paulo: Brasiliense, 1887. 

 

______. O Plano e o pânico: Os movimentos sociais na década da abolição. Rio de 

Janeiro: Editora EFRJ, EDUSP, 1994. 

 

MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Africanos Livres: a abolição do tráfico de escravos 

no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 

 

MARTINS, Gabriela Pereira. “As associações abolicionistas em confrontos políticos no 

pós-abolição”. 18º Congresso Brasileiro de Sociologia. Brasília (DF), Junho- Julho de 

2009. 

 

MARTINS, Maria Cláudia de Oliveira; VICENZI, Renilda. “Crianças de cor: os 

(des)rumos dos filhos do ventre livre”. Revista Unochapecó, v.27, n.40, pp. 55-69. 

 



 

176 
 

MARTINS, Paulo Henrique de Souza. Escravidão, abolição e pós-abolição no Ceará: 

sobre histórias, memórias e narrativas dos últimos escravos e seus descendentes no 

sertão cearense. 2012. 127 p. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-

graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Niterói. 

 

MARTINS, Roberto Borges. Crescendo em silêncio – A incrível economia escravista de 

Minas Gerais no século XIX. Belo Horizonte: Instituto Cultural Amilcar Martins (Icam) 

e Associação Brasileira de Pesquisa em História Econômica (ABPHE), 2018. 

 

MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: Os significados da liberdade no Sudeste 

Escravista. Brasil, Século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.  

 

______; RIOS, Ana Maria Lugão. Memórias do cativeiro: Família, trabalho e 

cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

 

______. “O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas”. TOPOI, v. 

5, n. 8, jan.-jun. 2004, pp. 170-198. 

  

MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1990. 

 

MINTZ, Sidney; PRICE, Richard. O nascimento da cultura afro-americana: uma 

perspectiva antropológica. Vera Ribeiro (trad.). Rio de Janeiro: Pallas/Universidade 

Cândido Mendes, 2003. 

 

MOTTA, Marcia. “Movimentos rurais no oitocentos: uma história em (re) construção”. 

Revista Estudos Sociedade e Agricultura. Seropédica, Rio de Janeiro: v. 9, n. 1.  

 

NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. “I am a slave of the Navy Officers”: the great revolt 

of black sailors for rights in the post abolition period (Rio de Janeiro, 1880-1910). 

Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 36, nº 72, May- Aug. 2016. 

 

NOGUEIRA, Vera Lucia (org.) População negra, escravismo e educação no Brasil: 

séculos XIX e XX. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2015. 

 

PALMA, Rogério de; TRUZZI, Oswaldo Mário Serra. Renomear para recomeçar: 

lógicas onomásticas no pós-abolição. XVIII Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais (ABEP). Águas de Lindóia/SP – Brasil, novembro, 2012. 

 

PAPALI, Maria Aparecida C.R. “Ingênuos e órfãos pobres: a utilização do trabalho 

infantil no final da escravidão”. Estudos Ibero-Americanos. PUCRS, v. XXXIII, n. 1, p. 

149-159, junho 2007. 

 

PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. 3ª edição. São Paulo: Editora 

Contexto, 2011. 

 

PINTO, Ana Flávia Magalhães. De pele escura e tinta preta: a imprensa negra do 

século XIX (1833-1899). 2006. 197 f. Dissertação (Mestrado em História), 

Universidade de Brasília. Brasília.  

https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/issue/view/17


 

177 
 

______. Fortes laços em linhas rotas: experiências de intelectuais negros em jornais 

fluminenses e paulistanos no fim do Século XIX (1880-1910). 2014, 326 p. Tese 

(Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Campinas. 

POLLACK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio”. Estudos Históricos. Rio de 

Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15.  

 

PRIORE, Mary Del. “A árvore e o fruto: Um breve ensaio histórico sobre o aborto”. 

Revista Bioética. São Paulo, Volume 2, Número 1. 

 

______  (org.). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2004. 

 

RATTZ, Alex. Eu sou Atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São 

Paulo: Instituto Kuanza/ Imprensa Oficial, 2006. 

 

REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e 

candomblé na Bahia no século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

 

REVEL, Jacques. Jogos de Escalas: A experiência da micro-análise. Rio de Janeiro: 

FGV Editora, 1998. 

 

RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 2017. 

 

RODRIGUES, João Lucas. Serra dos Pretos: Trajetórias de famílias entre o Cativeiro e 

a Liberdade no Sul de Minas (1811-1960). 2013, 241 p. Dissertação (Mestrado em 

História) Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de São João 

del-Rei. São João del-Rei. 

 

______. “Serra dos Pretos: Campesinato, migração e memória”. Anais do XXVIII 

Simpósio Nacional de História. Florianópolis, 2015. 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças. Cientistas, Instituições e Questão 

Racial no Brasil. 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

______. “Quando a desigualdade é diferença: Reflexões sobre Antropologia Criminal e 

Mestiçagem na obra de Nina Rodrigues”. Gazeta Médica da Bahia. Universidade 

Federal da Bahia. Salvador: 2006;76(Suplemento 2): pp. 47-53. 

 

SCOTT, Joan Wallach. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação & 

Realidade. Porto Alegre, vol. 20, n. 2, jul./dez. 1995. 

 

SEVCENKO, Nicolau; NOVAIS, Fernando A. (orgs). História da Vida Privada no 

Brasil 3. República: Da Belle Époque à Era do Rádio. São Paulo, EDUSP, 2004. 

 

SILVA, Andréa Santos Teixeira. Entre a casa de farinha e a estrada Bahia-Feira: 

Experiências camponesas de conflito e sociabilidade na garantia da sobrevivência, Feira 

de Santana (1948-1960). 2008, 183 p. Dissertação (Mestrado em História). Programa de 

Pós-graduação em História da Universidade Federal da Bahia. Salvador. 

 



 

178 
 

SILVA, Denilson de Cássio. O drama social da Abolição: Escravidão, liberdade, 

trabalho e cidadania em São João del-Rei, Minas Gerais (1871-1897). 2011, 271 p. 

Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação em História da 

Universidade Federal Fluminense. Niterói.  

 

SILVA, Lúcia Helena Oliveira. “Emergindo do silêncio: libertos e afro descendentes no 

pós-abolição (1888/1930)”. 4º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, 

Curitiba, 2009. 

 

SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco. Raça e nacionalidade no pensamento 

brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 

 

SLENES, Robert Wayne. Na senzala, uma flor – esperanças e recordações na formação 

da família escrava: Brasil Sudeste, século XIX. 2ª edição. Campinas: Editora da 

Unicamp, 2011. 

 

______. “Lares negros, olhares brancos: histórias da família escrava no século XIX”. 

Revista brasileira de história. São Paulo: v.8, n.16, 99 189-203, 1988.  

 

SOBRINHO, Juliano Custódio. Sobre um tempo de incertezas: o processo de abolição e 

os significados de liberdade em Minas Gerais (1880-1888). 2014, 293 p. Tese 

(Doutorado em História). Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. São Paulo. 

 

SWEET, James Hoke. Recriar África: cultura, parentesco e religião no mundo afro-

português. (1441-1770). Nuno, João Reis. Editor, Lisboa Edições 70, 2007. 

 

TEIXEIRA, Heloísa Maria. “Pelos serviços prestados: o perfil do escravo alforriado em 

Mariana no período 1840-1888”. Estud. Econ, São Paulo, vol. 46, n.1, p. 127-159, jan.-

mar, 2016. 

 

TEIXEIRA, Mariana Eliane. “Balanço historiográfico sobre o tema da constituição do 

mercado de trabalho livre em Minas Gerais”. II Simpósio do Laboratório de História 

Política e Social. Juiz de Fora, 2009.  

 

TELLES, Lorena Féres da Silva. Libertas entre sobrados: Contratos de trabalho 

doméstico em São Paulo na derrocada da escravidão. 2011, 196 p. Dissertação 

(Mestrado em História) Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. São Paulo. 

 

THOMAZ, Fernanda do Nascimento. “Que Justiça deve-se aplicar? Dois coloniais 

privativos para os ‘africanos’ em Moçambique”. Revista Métis: história e cultura. 

Número 10, Volume 19, pp. 81-98.  

 

THOMPSON, Edward Palmer. Senhores e Caçadores. A origem da Lei Negra. 2ª 

edição. São Paulo: Paz e Terra,1997. 

 

VEIGA, Cynthia Greive. História da educação. São Paulo: Ática, 2007. 

 



 

179 
 

VEIGA, José Pedro Xavier de. “A imprensa em Minas Gerais (1807-1897)”. Revista do 

Arquivo Público Mineiro. Ouro Preto, Imprensa Oficial, ano III, 1898.  

 

VELLASCO, Ivan de Andrade. As seduções da ordem: Violência, criminalidade e 

administração da Justiça. Minas Gerais, século 19. Bauru, SP: EDUSC; São Paulo: 

ANPOCS, 2004. 

 

______. “A cultura da violência: os crimes na Comarca do Rio das Mortes – Minas 

Gerais Século XIX”. Revista Tempo, volume 9, número 18. 

 

WEIMER, Rodrigo de Azevedo. A gente da Felisberta. Consciência histórica, história e 

memória no litoral rio grandense no pós-emancipação (c. 1847-tempo presente). 2013. 

467 p. Tese (Doutorado em História). Programa de Pós-graduação em História da 

Universidade Federal Fluminense. Niterói. 

 

XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana Barreto; GOMES, Flavio (orgs.). Mulheres 

negras no Brasil escravista e do pós-emancipação. São Paulo: Selo Negro, 2012. 

 


