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Em qualquer época, os vivos descobrem-se no 

meio-dia da história. Espera-se deles que 

preparem um banquete para o passado. O 

historiador é o arauto que convida os defuntos à 

mesa.  (Walter Benjamin) 

 

Deve-se convencer muita gente de que o estudo é 

também um trabalho, e muito cansativo, com um 

tirocínio particular próprio, não só intelectual, 

mas também muscular-nervoso: é um processo de 

adaptação, é um hábito adquirido com esforço, 

aborrecimento e até mesmo sofrimento.  (Antonio 

Gramsci) 
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RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa é entender a dinâmica da escravidão num município periférico no 

contexto do Império brasileiro, priorizando o processo de formação de uma cultura de 

resistência escrava ao longo do século XIX. Situado no agreste paraibano, o antigo município 

de Campina Grande teve na instituição do cativeiro de africanos e seus descendentes uma de 

suas características mais marcantes, não obstante o silêncio estabelecido pela maior parte dos 

autores que trataram do assunto. Partindo do questionamento dessa lacuna histórica e 

ideológica, visamos reconstituir tópicos tais como o ambiente social, econômico e político em 

que os cativos campinenses construíram a sua experiência; os traços demográficos da 

escravidão em âmbito local, com especial destaque para o precoce crioulização de sua 

escravaria; o processo de trabalho em sua dimensão cotidiana; a importância do parentesco 

consangüíneo e espiritual no processo de formação de uma comunidade escrava de interesses; 

as variadas estratégias de lutas da escravaria local por dignidade e liberdade, expressas na 

criminalidade, no movimento de fugas e nos embates jurídicos com seus senhores, que foram 

atos propiciadores de um substrato político e cultural fundamental para a construção de uma 

identidade escrava forjada no tempo. Para atingir tal fim, lançamos mão de um corpus 

documental constituído de três séries principais, a saber: Inventários post-mortem; Processos 

criminais e Ações cíveis de liberdade e escravidão. Além disso, a pesquisa foi complementada 

com fontes variadas, a exemplo dos Relatórios de presidentes da província da Paraíba; Livros 

de Notas; Livros de assentos de batismos, casamentos e óbitos; Jornais; Listas de matrícula de 

escravos do município; Censos populacionais; Correspondências oficiais entre autoridades 

locais, regionais e nacionais.  Em termos de perspectivas teóricas, metodológicas e 

historiográficas, nos ancoramos nos ensinamentos da história social inglesa, nos 

procedimentos de investigação da micro-história italiana e, especialmente, na rica e 

diversificada tradição de estudos sobre o escravismo em nosso país. 

Palavras-chave: escravidão, resistência, experiência negra, história social, Campina Grande, 

Século XIX   

 

 

 
 



 

 
 

ABSTRACT 

 
The objective of this research is to understand the slavery dynamic in a peripheral 

municipality in the Brazilian Empire context, highlighting the formation process of a culture 

of slave resistence throughout the 19th century. Situated in the rural region in the State of 

Paraíba, the old municipality of Campina Grande had, in the establishment of African people 

slavery and their descendants, one of its most outstanding features, notwithstanding the 

silence shown by most authors who dealt with the subject. Starting with the questioning about 

this historical and ideological gap, we aim at reconstructing topics, such as, the social, 

economical and political environment upon which the captives of Campina Grande 

constructed their own experience;  the demographic features of slavery in the local 

environment, with special emphasis on  the slaves’ precocious creolization; the work process 

on  daily basis; the importance of spiritual and blood relationship in the formation process of a 

slave community with interests;  the slaves’ diverse fighting strategies for dignity and 

freedom, expressed in crime, escape attempts, and juridical fights against their lords, 

providing a cultural and political substratum which was fundamental to the construction of a 

slave identity forged with time. To reach such an objective, we availed ourselves of a 

documental corpus composed of three main series, namely: post-mortem inventories; criminal 

suits and civil actions for freedom and slavery. Moreover, the research was complemented by 

various sources, as for example, Reports from presidents of the Province of Paraíba; Books of 

Records; official Records of baptisms, marriages and deaths; Newspapers; registration lists of 

slaves in the municipality; populational censuses; official correspondence between local, 

regional and national authorities. We grounded our theoretical, methodological and 

historiographical  perspectives on the English social history, the investigation proceedings of 

the Italian micro-history and, especially, the dialogue with the wealthy and diverse tradition of 

studies on slavery in our country. 

Keys-words:  slavery, resistence, black people experience, social history, Campina Grande, 

century XIX 
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INTRODUÇÃO 
 

Das muitas histórias com as quais nos deparamos em andanças pelos arquivos da 

escravidão no antigo município de Campina Grande, uma particularmente chamou-nos a 

atenção. Trata-se da história de um crime e suas implicações históricas.1 

 A despeito de algumas vozes da redondeza afirmarem ser ele um sujeito de “má 

índole”, Vicente era o cativo preferido de sua senhora, a viúva Maria de Souza Campos, 

proprietária de terras no Caboclo, termo de Campina Grande, província da Paraíba do Norte. 

Segundo a dita senhora, apesar de “um pouco entusiasmado”, o escravo não tinha vício 

algum, sendo “muito trabalhador e sempre cumpridor de ordem”. Isso explicaria, segundo ela, 

o fato do mesmo ter sofrido poucos castigos durante os seus vinte três anos de cativeiro. 

Talvez isso se devesse ao fato da dita senhora ter visto Vicente nascer e crescer em sua 

fazenda, estabelecendo assim uma certa “afeição” pelo mesmo, em comparação aos demais 

cativos. É possível que essa fala senhorial tivesse um pouco de “jogo de cena”, no sentido de 

amenizar a pena que o réu pudesse sofrer no momento do julgamento. O fato, porém, é que na 

vida cotidiana Vicente procurava tirar partido dessa situação, buscando garantir certos 

direitos, como o de poder se dedicar à economia própria nos domingos e em dias santos, e de 

permanecer junto a seus parentes, o escravo Inocêncio, seu pai, e seu irmão, o também cativo 

Lucas.2 

 Devido a esses antecedentes, dona Maria, antes de deixar a sua casa para passar os 

festejos juninos de 1883 na fazenda de seu irmão, o tenente-coronel Honorato da Costa Agra, 

reuniu os escravos no pátio e recomendou (com especial atenção para Vicente) que cuidassem 

bem da propriedade, não a deixando durante o tempo em que ela e seu filho, Cosme 

Rodrigues de Souza Campos, estivessem ausentes. 

 Como era noite de São João, os escravos aproveitam para homenagear o santo do dia 

acendendo uma fogueira, diversão essa que adentrou a madrugada. Porém, não satisfeitos com 

o folguedo da noite anterior, Vicente, seu irmão e seu pai largaram o trabalho da fazenda e 

resolveram “vadiar”, prolongando assim a festança. Até porque, devem ter pensado, aquele  

                                                 
1 Para o que se segue ver Sumário de culpa por crime de morte-1883. Autora, a justiça pública. Réu. Vicente, 
escravo. Arquivo do Cartório da Primeira Vara do Tribunal do Júri do Fórum Afonso Campos de Campina 
Grande (doravante ACPVTJFACCG). Optamos por atualizar as citações de época. 
2 Não sabemos bem de quantos escravos era constituído o plantel de D. Maria naquele momento. Contudo, ela 
deve ter sido (em tempos passados) uma grande proprietária para os padrões locais, até porque fazia parte de um 
dos mais importantes clãs locais. Quando da morte do patriarca da família, em 1863, a escravaria do casal era 
formada por 10 escravos. Dentre estes se encontravam pai e filho: Inocêncio, com 34 anos, e o próprio Vicente, 
então uma criança com 3 anos de idade. Ver Inventário de Cosme Rodrigues de Souza Campos-1863. Arquivo 
do Depósito Judicial do Fórum Afonso Campos de Campina Grande (doravante ADJFACCG).  



 

era um dia santo e, portanto, não se viram na obrigação de labutar. Assim, contrariando as 

determinações de sua senhora, Vicente e seus familiares abandonaram a propriedade e se 

dirigiram para a Maribeca, onde se encontraram com parceiros de diferentes proprietários da 

região e entraram num divertido “samba”, regado a muita cachaça e alegria, tendo com isso a 

brincadeira se estendido pela noite inteira. 

 O entusiasmo foi tal que os escravos não se deram conta da passagem do tempo. 

Quando menos esperavam, já era um novo dia. Ainda “ligeiramente” ébrios, Vicente, seu 

irmão e seu pai lembraram que era hora de voltar para casa, pois a sua senhora e seu 

“sinhozinho” já deviam ter chegado da visita ao irmão/tio. Por precaução, combinaram de se 

dividir e cada qual foi chegando sorrateiramente, para evitar dar de frente com os senhores e, 

por conseguinte, com uma possível punição. Só que a tática não funcionou, já que os patrões 

haviam chegado desde a tardinha do dia anterior e notaram imediatamente a ausência dos 

escravos. 

 Como a espera pelos escravos na noite fora em vão, dona Maria encarregou o seu 

filho, na condição de administrador da propriedade, de fazer o acerto de contas com os 

“fujões” assim que amanhecesse o dia. Apesar dos escravos terem buscado retomar a rotina 

quando chegaram, por volta de 8 horas da manhã da segunda-feira, 25 de junho de 1883, de 

nada adiantou, pois quando entraram na cozinha da casa os patrões já os aguardavam. 

 O primeiro a adentrar o recinto foi Inocêncio, que ainda teve tempo de avisar aos 

filhos que eles “estavam perdidos”. De fato, quando os três se encontravam próximos do 

patrão, este último começou a castigá-los, dando “umas quatro ou cinco relhadas” em Vicente 

e “outras tantas em seu irmão e seu pai”. Com esse gesto, o senhor esperava colocar “ordem” 

na casa, aplicando um castigo “modelar” aos escravos. Tanto é assim que, ato-continuo, 

redistribuiu as tarefas previstas para aquele dia entre os três cativos, ficando dois deles 

encarregados da debulha de milho e o outro de ir buscar lenha no mato. 

 Coube a Vicente executar a última atividade. Para cumpri-la, o escravo foi a um canto 

da casa e, como de costume, pegou suas ferramentas de trabalho, a saber: uma faca, um 

machado e uma foice. Foi a caminho da casa grande para o roçado que alguns pensamentos 

começaram a assaltar sua mente. Talvez, definitivamente, aquele não fosse um dia como outro 

qualquer de sua vida. Inconformado e humilhado com o que havia sofrido e presenciado há 

pouco, resolveu matar o filho da senhora. Para consumar seu intento, se embrenhou na mata e 

ficou esperando o senhor passar, tendo para isso se posicionado num local estratégico, já que 

de onde estava podia ver os passantes, sem ser visto por estes. Em função disso, não foi 

17 



 

notado por seus parceiros que haviam terminado as tarefas domésticas anteriores e passaram 

em seguida pelo local rumo ao roçado. 

 Por volta do meio dia, o dito senhor deixou a casa para acompanhar de perto o 

trabalho da escravaria, tendo para isso que passar obrigatoriamente pela estrada que ladeava o 

matagal em que Vicente se encontrava. Quando avistou o senhor, Vicente acompanhou 

silenciosamente os seus passos. Enquanto se aproximava, ia preparando o golpe. Porém, no 

exato instante em que estava prestes a consumar o ato, faltou-lhe coragem, tendo permanecido 

nesse dilema por algum tempo. Após três tentativas de matar o senhor, o escravo finalmente 

tomou coragem e “descarregou-lhe a foice ao pescoço e o prostou por terra sem proferir 

palavra alguma e estrebuchando, em vista do que (...) deu-lhe umas facadas pelo lado do 

peito”, ferimentos que causaram a morte imediata da vítima.  

 Depois de assassinar Cosme, Vicente decidiu fugir. Só que, de forma imprudente, 

deixou rastros no chão e uma das armas do crime no local, detalhes esses que se 

transformaram na principal prova material do crime.3 Antes de ser preso, Vicente pernoitou 

no lugar denominado “Salgadão”, na casa de um sujeito de nome “João”, alegando que ali 

estava à procura de um cavalo de seu senhor. Ao amanhecer do dia seguinte, tomou o rumo de 

um matagal próximo, onde iniciou uma dura jornada de quatro dias para finalmente chegar a 

um Engenho localizado no vizinho município de Alagoa Grande. Aí chegando ofereceu seus 

serviços ao proprietário, um português de nome Silva. Este prometeu comprá-lo, após o que 

Vicente permaneceu trabalhando na propriedade por 14 dias, findo os quais foi preso e 

remetido para Campina Grande. Depois de um processo sumário, ele foi julgado e condenado, 

por unanimidade, à pena de galés perpetuas, a ser cumprida na cadeia da capital da província, 

a cidade da Paraíba do Norte.4 

Delimitando o objeto e construindo hipóteses 

                                                 
3 Um mês depois do assassinato, um irmão do defunto, de nome Avelino Rodrigues de Souza Campos, fez 
publicar anúncios nas páginas de um jornal da capital da província oferecendo gratificação de 100$000 pela 
captura de Vicente. Para facilitar a vida dos potenciais caçadores de gente e de recompensa, foi traçado um perfil 
do escravo, descrito como sendo “preto, cabelo carapinha, nariz chato, (não muito), olhos pretos, bons dentes, 
cara larga, pés bem feito, altura regular com 23 anos, pouca barba (ou nenhuma), bonito, sobressaindo entre os 
sinais umas cicatrizes de queimaduras na barriga, costelas e braço”, ferimentos esses resultantes do castigo 
sofrido antes do crime. Este verdadeiro “retrato falado” pode ter facilitado a sua localização e posterior prisão. 
Ver Liberal Parahybano. Ano V, Nº 172, 25/07/1883. Núcleo de Documentação e Informação Histórica 
Regional da Universidade Federal da Paraíba (doravante NDIHR/UFPB).        
4 Por ser de posição social destacada, o assassinato da vítima teve ampla repercussão. Além da pronta abertura de 
processo judicial e da punição exemplar do réu, o caso se transformou em manchete de jornal intitulada 
“Assassinato horroroso” e constou do Relatório da Presidência da Província daquele mesmo ano na coluna 
“Fatos notáveis”. Ver, respectivamente, Liberal Parahybano. Ano V, Nº 172, 25/07/1883. NDIHR/UFPB; 
Relatório com que o Dr. José Basson de Miranda Osório passou a administração ao vice, Dr. Antonio Alfredo 
da Gama e Mello em 17/04/1883. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm>. Acessado em março de 2006.     

 18 



 

A trama que acabamos de apresentar se constitui num bom ponto de partida para a 

discussão que pretendemos desenvolver ao longo desta tese. Para aqueles familiarizados com 

as mais recentes descobertas e questões da historiografia da escravidão no Brasil, salta à visita 

o fato de que essa história condensa uma série de questões úteis para a compreensão de 

diferentes aspectos da dinâmica daquela sociedade. 

 Por ela vemos senhores e escravos se constituindo como sujeitos, a partir de praticas 

sociais estabelecidas e localizadas numa realidade histórica feita de compromissos, lutas, 

tensões e embates, alguns sutis e outros abertos. Esse quadro maior nos ajuda a iluminar 

questões atinentes às relações que permeiam o cotidiano de senhores e escravos; ao universo 

do trabalho escravo; aos mecanismos de controle social; ao enfraquecimento do paternalismo 

enquanto política de domínio tradicional; aos diferentes significados dos castigos físicos para 

senhores e escravos; às complexas interações entre acontecimentos microscópicos e a 

dinâmica maior da sociedade em suas diferentes conjunturas; aos padrões da sociabilidade, de 

cultura e de lazer dos escravos, aspectos esses que formam, por assim dizer, o núcleo do nosso 

objeto de estudo.  

           O objetivo maior da nossa tese é fazer um estudo sobre a escravidão. Logo de saída, 

talvez uma objeção pudesse ser feita às nossas pretensões. É que os mais atentos e exigentes 

analistas do cenário acadêmico brasileiro poderiam nesse momento torcer o nariz e indagar: 

essa não, mais uma tese sobre escravidão!5  A esses críticos, gostaríamos de lembrar que só 

aparentemente o tema apresenta algum sinal de esgotamento, sendo, portanto, justificável a 

sua escolha como objeto privilegiado de pesquisa.   

 Nunca é demais destacar que a escravidão marcou profundamente a fisionomia 

histórica e cultural desse país, que literalmente foi erguido em “costas negras”, sendo, dentre 

outras coisas, resultado de um intenso processo de exploração de trabalhadores escravizados e 

dos seus descendentes. Um dos desdobramentos dessa experiência histórica fundante foi a 

formação de uma historiografia, que a cada conjuntura intelectual e política especifica tem 

buscado compreender a contribuição e o significado dessa instituição para a nossa formação e 

identidade como nação e povo, em suas complexas e variadas dimensões.6 

                                                 
5 Esse parece ser o ponto de vista de um conhecido historiador pernambucano, que ao tecer comentários sobre o 
que denomina de “historiografia dos marginais” (incluindo aí implicitamente os escravos) chega a afirmar que os 
estudos em torno do tema estão chegando a um ponto de saturações e repetição. Ver MELO, Evaldo Cabral de. 
“Historiadores no confessionário”. Folha de São Paulo. Nº 463, 24/12/2000. Esse artigo foi posteriormente 
publicado em livro pelo autor. Ver MELO, Evaldo Cabral de. Um imenso Portugal: história e historiografia. 
São Paulo: Ed. 34, 2005.  
6 Sobre a recente historiografia da escravidão no Brasil ver SCHWARTZ, Stuart. Escravos, rebeldes e roceiros. 
Bauru: EDUSC, 2001, pp. 21/82. 
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 Os estudos recentes sobre a escravidão no país acompanharam esse quadro maior de 

transformações, a ponto de ter se constituído hoje em um dos seus setores de ponta, em 

termos de produção de conhecimento. Esse processo se deu tanto em função de revisões de 

alguns de seus temas clássicos, como também a partir da abertura de novas searas de 

investigação. Assim, por exemplo, hoje os historiadores sabem que a escravidão não foi uma 

instituição estática, tendo variações temporais e espaciais importantes, de acordo com 

características estruturais e conjunturais de cada contexto histórico. Porém, apesar de 

expressivos avanços até aqui alcançados, a pesquisa historiográfica tem muito ainda a 

esclarecer sobre importantes aspectos da história do cativeiro no Brasil, particularmente para 

certos tópicos, regiões e períodos. É nesse contexto que se insere nosso trabalho. Com ele 

pretendemos fazer uma história social da escravidão em Campina Grande, município situado 

no agreste paraibano, enfatizando o processo de formação de uma cultura de resistência 

escrava ao longo do século XIX. 

 Os temas da resistência e da cultura escrava não são novidades no âmbito da 

historiografia da escravidão brasileira e afro-americana como um todo. Porém, nem sempre os 

autores trabalharam organicamente com os dois termos, vistos geralmente como fatores 

isolados. Assim, durante muito tempo a resistência foi encarada como um fenômeno reativo 

ao processo de exploração e opressão sofrido pelos cativos, geralmente concentrado em 

momentos específicos que se manifestavam em certas ocasiões, a exemplo da irrupção das 

insurreições, a formação dos quilombos e os crimes cometidos contra seus algozes de classe. 

Por seu turno, aqueles que se concentraram em estudar as contribuições das manifestações 

culturais dos escravos e dos seus descendentes tenderam a vê-las ora como fenômenos 

folclorizados, ora como expressões de sistemas auto-referentes resultantes de uma suposta 

herança africana pura ou mesmo de rituais já produtos de crioulização nos trópicos, cujos 

exemplos maiores seriam as religiões da matriz africana, a capoeira e o samba. 

 A produção historiográfica recente, particularmente aquela ligada à tradição da historia 

social, tem chamado a atenção para os limites dessas abordagens, embora nem sempre a 

mencionada divisão tenha sido superada7. Aqui seria interessante atentar para algumas das 

mais importantes questões suscitadas por esse debate e que tem desdobramentos claros para 

os nossos objetivos. Em primeiro lugar, nesse novo quadro a resistência escrava ganha uma 

nova conotação, ao deixar de ser associada apenas aos movimentos coletivos e violentos de 

contestação à exploração escravista, sendo vista, ao contrário, em suas muitas manifestações, 

                                                 
7 Para uma interessante discussão sobre o tema ver GOMES, Flavio dos Santos. Historias de quilombolas. 2ª ed. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 07/24. 
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lavradas na vivência do dia a dia de homens e mulheres escravizados.8 Por seu turno, ela 

deixa de ser interpretada como uma simples reação à dominação senhorial, sendo informada 

por normas, expectativas e sistemas de valores forjados em experiências históricas concretas, 

criando assim padrões de comportamento que variaram no tempo e no espaço. Configurações 

históricas essas resultantes da interação de elementos econômicos, demográficos, políticos, 

etc, combinados de formas diferentes em cada campo de forças sociais e humanas. Daí a 

necessidade do historiador estar atento a essas variáveis históricas, no sentido de detectar a 

lógica que preside esses complexos fenômenos em sua historicidade, em termos de mudanças 

e permanências. Em outras palavras, é impossível entender a resistência escrava sem atentar 

para o substrato político e cultural que a preside. E esse é um fenômeno fundamentalmente 

histórico, cujo esclarecimento só pode se dar através de processos de investigação, em que a 

teoria dialogue intensamente com a empiria, a partir da elaboração de hipóteses norteadoras 

da pesquisa.9             

 Nesse sentido, resolvemos pesquisar um município que, porquanto fizesse parte da 

periferia do Império escravista brasileiro do século XIX, nem por isso estava desconectado da 

dinâmica regional e nacional.10 Em Campina Grande predominava um escravismo em que a 

escravaria vivia um intenso processo de crioulização, iniciado pelo menos em meados do 

século XVIII e completado ao longo do XIX, com uma forte presença de pequenos e médios 

plantéis. Quais as implicações desse contexto na gestação de uma cultura de resistência? Este 

é o problema principal que tentaremos equacionar ao longo do texto.   

Discussão teórica, metodológica e historiográfica   
Para isso é preciso ter claro algumas questões de ordem teórica e metodológica que 

passaremos a discutir a partir de agora. Nesse sentido, buscaremos estabelecer um diálogo 

com a tradição da história social inglesa, nossa principal fonte de inspiração, mostrando a 

possibilidade de operacionalizar alguns de seus principais conceitos, particularmente seus 

desdobramentos sobre a historiografia da escravidão nas Américas.  

                                                 
8 Mesmo que pensadas para outro contexto, as reflexões do cientista político americano James C. Scott sobre as 
formas de resistência cotidiana de grupos subalternos, especialmente os camponeses, também nos servem de 
inspiração. Ver SCOTT, James C. “Formas cotidianas da resistência camponesa”. In. Raízes. Vol. 21, janeiro-
junho 2002, pp. 10/31.   
9 Como o historiador lida com processos de reconstituição ou tradução de mundos históricos específicos, é 
importante lembrar que a noção de resistência pode estar presente tanto plano do conteúdo como no da forma, ou 
seja, da escrita. Nesse sentido, implica em uma questão de dimensão ética e estética. Sobre esse tópico ver BOSI, 
Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo; Companhia das Letras, 2002, pp. 118/143.   
10 Para uma reflexão sobre a dinâmica histórica entre cento e periferia no contexto do Império português, mas 
também válida, em linhas gerais, para o período posterior de formação do Império brasileiro, ver RUSSEL-
Wood, A. John. “Centos e periferias no mundo luso-brasileiro”, 1500-1808. In. Revista Brasileira de História. 
Vol. 18, Nº 36, 1998, pp. 187/249.    

21



 

 De saída, a primeira indagação a ser feita é a seguinte: acreditam os historiadores 

sociais que a história tenha uma teoria? Apesar da aparente inocência, a pergunta não é 

descabida, principalmente se lembrarmos alguns fatos. Como se sabe, a história social sempre 

se pautou por um forte apego ao momento da empiria no processo de produção do 

conhecimento histórico, o que levou alguns de seus adversários a caracterizar os seus 

praticantes como empiricistas cegos, avessos a qualquer forma de teorização e auto-

reflexão11. Por seu turno, alguns historiadores sociais terminaram por colocar, à maneira 

deles, “água no moinho” de seus críticos, ao se impacientarem com discussões teóricas 

deveras abstratas. Apesar de tudo, a dúvida continua: como resolver o impasse? Uma boa 

maneira de tentar avançar na discussão é nos perguntarmos acerca do real significado do 

termo “teoria”. Se por esse último termo entendemos um conjunto mais ou menos fechado de 

conceitos aplicados à realidade ou ainda uma visão geral de mundo que explica a marcha da 

humanidade no tempo, nos moldes das filosofias da história de inspiração teleológica do 

século XIX, então a resposta é negativa. Porém, se compreendemos que a história, justamente 

por ser uma disciplina cujo objeto é histórico e, como tal, requer conceitos que dêem conta 

dessa particularidade, então é possível falar em uma teoria da história, que sirva ao mesmo 

tempo de princípios gerais e dê conta de desafios concretos, enfrentados pelos historiadores 

no tempo e no espaço. Tentaremos apresentar e discutir essa concepção teórica, tendo como 

fio condutor a obra de E.P. Thompson. Como essa teoria não está concentrada em nenhum 

trabalho específico do historiador inglês, a nossa missão será rastrear esses elementos tanto 

em seus textos, por assim dizer, teóricos, como naqueles de natureza mais histórica, buscando 

com isso restituir a sua possível lógica e coerência interna12. 

 Convém lembrar que a história social surgiu no contexto político e intelectual dos anos 

1950/1960, tanto como uma reação à “historia inglesa oficialmente correta” quanto contra 

todas as formas de estruturalismos, cuja idéia matriz de transformar a história num processo 

sem sujeito ameaçava contaminar o materialismo histórico, tradição de onde provinha o 

próprio Thompson. Assim, ao propor novos parâmetros para o marxismo, visto como uma 

tradição aberta e não como um sistema filosófico fechado, ele contribuiu também com o 

                                                 
11 Pelo menos é esse o teor da crítica do americano Hayden White ao resenhar A formação da classe operaria 
inglesa, a mais importante obra do historiador inglês. Depois de afirmar, do alto de sua arrogância, que os 
historiadores são ingênuos contadores de história, ele chega a caracterizar Thompson como sendo um “empirista 
sentimental”, aprisionado que foi no “leito de procusto” de seu esquematismo teórico. Ver WHITE, Hayden. 
Trópicos do discurso. São Paulo: EDUSP, 1994, pp.13/38. 
12 Sobre os problemas de conceituação de uma historia social ver HOBSBAWM, Eric. Sobre história. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, pp. 83/105. 
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processo de revitalização da historiografia contemporânea.13 Não por acaso, Thompson 

começa a sua empreitada restituindo aos homens a condição de sujeitos sociais e históricos, a 

partir da categoria do agenciar humano. Esse é, por assim dizer, o princípio “motor” da 

história. Nesse sentido, são as ações humanas que explicam as configurações históricas em 

análise, não havendo aí nenhum espaço para qualquer tipo de determinismo, quer seja divino, 

quer seja científico. Porém, os homens não são entes abstratos, desencarnados no tempo e no 

espaço. Pelo fato de serem criaturas históricas é que eles tanto constroem as condições em que 

atuam como são condicionados por elas, a partir de relações estabelecidas no todo social entre 

os indivíduos e grupos, levando a uma tensão dialética entre liberdade e determinação, 

estrutura e processo. Por outro lado, como os homens são ao mesmo tempo racionais e 

valorativos, essas relações têm múltiplas dimensões, tais como as econômicas, culturais, 

jurídicas, políticas, morais etc, termos esses que se relacionam de maneiras particulares e 

dentro de determinados campos de possibilidades, portanto, sem nenhuma espécie de 

sobredeterminação. 

 É justamente esse todo complexo que forma o fundamento ontológico da história. 

Mesmo que admita como ponto de partida o estudo de um aspecto “setorial” da realidade, na 

visão thompsoniana a perspectiva da totalidade deve estar sempre no horizonte do historiador. 

Esse deve sempre estar munido de hipóteses iniciais que inquiram os fatos e as determinações 

objetivas, resultando assim na produção do conhecimento histórico. Esse processo tem como 

elemento unificador a “lógica histórica”, entendido como um: 

Um método lógico de investigação adequado a materiais históricos, 
destinado, na medida do possível, a testar hipóteses quanto à estrutura, 
causação etc., e a eliminar procedimentos autoconfirmadores (“instâncias”, 
“ilustrações”). O discurso histórico disciplinado da prova consiste num 
diálogo entre conceito e evidência, um diálogo conduzido por hipóteses 
sucessivas, de um lado, e a pesquisa empírica de outro14. 

           Mesmo sendo um conhecimento parcial e seletivo, nem por isso os seus resultados 

deixam de ser objetivos, porque controlados pelos procedimentos de comprovação. Esses 

ensinamentos teórico-metodológicos nos alertam para questões que estão no centro da 

reflexão do historiador hoje. Ao admitir que o objeto da história tem uma dimensão real e 

objetiva, Thompson está na contramão daqueles que tendem a dissolvê-la no plano da  

memória, dos discursos ou, mais recentemente, da linguagem pura e simples, descambando 

                                                 
13 Apesar de ter sido motivado por uma questão política e ideológica, o livro que Thompson escreveu contra o 
filosofo francês Althusser é, provavelmente, o mais teórico de sua obra e no qual se encontra o instrumental 
básico para a fundamentação de uma história social. Ver THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um 
planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
14 Ver THOMPSON, E.P. Op. cit. p.49. 
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assim em perspectivas nominalistas vigentes no mercado historiográfico contemporâneo.15 

Por outro lado, são notórias em Thompson as suas restrições às velhas explicações de base 

realista, bastando lembrar aqui as pesadas críticas feitas por ele às metáforas marxistas, sendo 

a mais famosa (e problemática) de todas elas e do modelo base X superestrutura.  Nesse 

desafio intelectual, Thompson formulou o que ele mesmo denominou de “conceitos de 

junção”, um antídoto contra os perigos do determinismo e do reducionismo. Talvez resida aí a 

contribuição mais original do autor para uma teoria da história renovada. Nessa linha de 

raciocínio, gostaríamos de destacar dois desses conceitos, os de “experiência” e “cultura”. 

  A noção de experiência é peça-chave para a compreensão da visão histórica em 

Thompson. Contudo, entender o seu significado não é nada fácil, isso por questões lógicas e 

históricas. É que seu uso se generalizou de tal maneira que muitos de seus seguidores não se 

deram ao trabalho de explicá-lo ou de refletir sobre o mesmo, gerando assim uma confusão 

epistemológica. Há até quem confunda o termo com a prática, ou seja, as diversas ações e 

vivências ordinárias de homens e mulheres passadas no dia-a-dia. É claro que esse é o chão 

em que se enraíza o fenômeno da experiência, porém seria um erro grosseiro reduzi-la a isso. 

Este é apenas um ponto de partida. Se a expediência é uma categoria de análise (mesmo que 

imperfeita, como diria Thompson), ela não brota por geração espontânea da realidade, nem 

tampouco é obra do divino espírito santo. Ora, se a experiência é um conceito, ela exige o 

trabalho do pensamento. Por seu turno, essa ambigüidade também tem a ver com a forma 

como o termo aparece ao longo da obra de Thompson, isso para não mencionar a carga 

polissêmica que o termo traz em si. Com isso estamos querendo dizer que o mesmo não 

surgiu pronto e acabado, sendo, pelo contrário, resultado de reflexões teóricas feitas por ele e, 

principalmente, em função de desafios que enfrentou nas pesquisas que resultaram na 

confecção de seus principais experimentos historiográficos. Em síntese, experiência é uma 

categoria que remete a algo ao mesmo tempo vivido e pensado.  

Nesse sentido, em diversas passagens o termo é mencionado, primeiramente numa 

perspectiva mais descritiva e genérica, para em seguida ganhar um tratamento mais rigoroso e 

conceitual por parte do autor16. Este procedimento não deve causar estranheza, em se tratando 

                                                 
15 Para uma contextualização do debate em torno da chamada “crise dos paradigmas” nas ciências humanas 
contemporâneas ver DOSSE, François. A história à prova do tempo: da história em migalhas ao resgate do 
sentido. São Paulo: EDUNESP, 2001.  
16 Um exemplo de uso descritivo do termo se encontra em um artigo publicado originalmente em 1968. Nesse 
texto Thompson, ao refletir sobre sua prática pedagógica com alfabetização de adultos, mostrou a importância do 
professor levar em consideração a experiência dos alunos, vistos como agentes ativos do processo de 
ensino/aprendizagem. Para isso coloca a questão em perspectiva, fazendo uma discussão sobre os intercâmbios 
entre cultura popular e cultura letrada, que remonta ao século XVIII. Ver THOMPSON, E. P. Os românticos. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, pp. 13/47.  
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de Thompson, que sempre concebeu o trabalho do historiador como algo processual, 

incluindo aí a elaboração dos conceitos e o instrumental teórico de uma maneira geral. O fato 

é que só em 1978, no livro em que polemizou com Althusser, o tema foi abordado de forma 

mais cuidadosa, num capítulo sintomaticamente intitulado de “experiência: o termo ausente”. 

Aí o autor está interessado em questionar os silêncios não só do marxismo estruturalista como 

as aporias do próprio Marx, cujo perigo estava em transformar o materialismo histórico num 

sistema conceitual fechado, desligado da prática efetiva e histórica dos homens. Daí a 

importância da elaboração dos chamados “conceitos de junção”, que deveriam funcionar 

como termos mediadores na compreensão dos processos históricos. 

 No caso da experiência, conforme lembramos acima, ela se gesta a partir das práticas 

materiais resultantes das relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, numa 

sociedade historicamente determinada, com suas necessidades e interesses conflitantes. Só 

que, para além dessa dimensão difusa e aparentemente caótica, ela se transforma em algo 

mais ou menos estruturado, em termos de valores, percepções e expectativas, para em seguida 

retornar e agir sobre a vida material e social. Dependendo das circunstancias, pode ou não se 

transformar em experiência de classe. Nesse sentido, ela funciona como um termo médio 

necessário entre o “ser social” e a “consciência social”. E mais. É através dele que a “estrutura 

é transmutada em processo, o sujeito é reinserido na historia”17.     

 Outra discussão que corre paralela a essa, no pensamento thompsoniano, é a que diz 

respeito à problemática da cultura, outro termo de difícil conceituação e, principalmente, 

operacionalização por parte do historiador. De qualquer maneira, Thompson não se furta de 

enfrentar a questão, tendo tratado da mesma desde os primeiros até os seus últimos textos. 

Inicialmente ele rejeita algumas perspectivas interpretativas ligadas ao termo: de um lado 

aquelas que reduzem a cultura a um fenômeno meramente institucional, como sinônimo de 

“grande arte” (até porque ele está interessado, primordialmente, em compreender as 

experiências culturais ligadas às camadas subalternas ou, em outros termos, à cultura popular) 

e, de outro, às perspectivas que concebem a cultura como uma derivação direta de interesses 

materiais de uma classe ou de uma sociedade inteira, esquecendo que a mesma é algo ativo e 

como tal a sua relação com o esquema base X superestrutura é muito mais complexa do que 

parece à primeira vista.  

 Em função dessas preocupações, Thompson foi se voltando cada vez mais para a 

antropologia. Dos antropólogos ele incorpora a idéia de que as sociedades humanas criam 

                                                 
17 Ver THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, pp. 188. 
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normas culturais para significar o mundo, que se manifestam em forma de mitos, rituais e 

regras de conduta social. Porém, cabe destacar que as relações do historiador britânico com os 

antropólogos nem sempre foram fáceis.18 É que estes últimos, por estarem preocupados em 

descrever seu objeto numa perspectiva mais sincrônica do que diacrônica, correm o risco de 

empobrecer a análise, tornando um fenômeno eminentemente histórico numa categoria 

fechada e depurada de tensões e conflitos, ou seja, atemporal. Essas ressalvas, contudo, não 

impediram que o diálogo terminasse resultando num enriquecimento mútuo, pois ajudou na 

renovação do instrumental teórico-metodológica de cada uma das disciplinas em jogo19.  

 Como, ainda segundo Thompson, a história é a disciplina do contexto e da mudança, 

só faz sentido encarar a cultura como um fenômeno histórico. Assim, o historiador deve estar 

atento à dinâmica dos rituais, das tradições e dos costumes de uma sociedade historicamente 

determinada, vistos como terrenos de disputas e conflitos, que tanto podem reforçar a 

dominação social e a teatralização do poder, como favorecer a resistência e a inversão de 

valores, em termos reais e simbólicos. Tendo em vista esses ensinamentos, o autor realizou 

interessantes pesquisas nessa direção, como foi o caso da recuperação da lógica histórica que 

informava a experiência da plebe inglesa do século XVIII, a exemplo dos rituais da venda das 

esposas e do charivar, e a importância da reinvenção de certas manifestações culturais ligadas 

a cerimoniais herdados de uma rica tradição radical anterior para a formação de uma 

consciência de classe entre os trabalhadores na Inglaterra do século XIX20. 

 Aliás, nesses estudos empreendidos sobre a sociedade inglesa dos séculos XVIII e 

XIX, Thompson formulou ainda outras três importantes contribuições para a renovação da 

historiografia: as noções de “classe social”, “paternalismo” e “economia moral da multidão”. 

Em relação à teoria das classes sociais, suas críticas se dirigiram tanto para o economicismo 

vulgar contido na visão do marxismo ortodoxo, como para o sociologismo das concepções 

funcionalistas. Na perspectiva thompsoniana, a classe é uma experiência que se realiza 

                                                 
18 As premissas do debate entre a história e a antropologia, da perspectiva do historiador inglês, estão em 
THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: EDUNICAMP, 2001, pp. 
227/267. 
19 Esse diálogo se mostrou particularmente fértil, principalmente no que diz respeito ao nosso tema. Escrevendo 
sobre o processo de formação de uma cultura afro-americana no contexto da diáspora negra, os antropólogos 
americanos Sidney Mintz e Richard Price transformaram-na num desafio histórico dos mais relevantes, reflexão 
essa que estimulou uma série de pesquisas originais desde então. Ver MINTZ, Sidney W. e Price, Richard. O 
nascimento da cultura afro-americana. Rio de Janeiro: Pallas, 2003. Edição original de 1973. Mais recentemente 
esse último autor escreveu uma resposta aos críticos do livro e, ao mesmo tempo, ampliou argumentos. Ver 
PRICE, Richard. “O milagre da crioulização: retrospectiva”. In. Estudos Afro-Asiáticos. Ano 25. Nº 3, 2003, pp. 
383/419.  
20 A noção de cultura é outro termo cujo desenvolvimento vai se aperfeiçoando ao longo de um conjunto de 
textos do autor, para receber um tratamento mais rigoroso em seus últimos escritos. Ver THOMPSON, E. P. 
Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
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quando homens e mulheres, historicamente situados no tempo e no espaço, se vêem como 

grupo distinto e em conflito em relação a outros grupos. Essa condição, enraizada 

inicialmente nas relações materiais de produção, se traduz em identidade de classe quando os 

seus membros interpretam essa experiência no plano da cultura, da ação política e na 

formulação de uma linguagem que ajuda a nomear o mundo e nele interferir. Portando, a 

classe não é um agregado de pessoas e vontades, nem tampouco um epifenômeno derivado da 

base econômica ou outra “instancia” qualquer de poder. Ao se fazer, numa relação dialética 

com o outro, ela é resultado tanto das condições concretas de existência (que funcionam como 

limites e pressões) como do agenciar humano21. 

 Por outro lado, a noção de paternalismo surgiu como parte da série de estudos que 

Thompson empreendeu para compreender a cultural tradicional no século XVIII inglês. 

Embora mantendo linhas de continuidade com a história posterior do século XIX, essa ordem 

social tinha particularidades históricas, e para sua compreensão era necessária a elaboração de 

um instrumental teórico-metodológico adequado. Assim, para nosso autor, a sociedade inglesa 

setecentista, em que pesem as mudanças históricas em curso, era regida pelo costume, cujos 

preceitos desempenhavam um papel-chave na relação dos grupos sociais, particularmente 

entre a gentry e a plebe. Contudo, ao contrário de uma visão idealizada dos contemporâneos e 

de alguns interpretes posteriores, essa não era uma ordem baseada no consenso absoluto, 

isenta de conflitos e tensões sociais. É nesse contexto que o paternalismo ganha 

inteligibilidade. 

 Para formular o seu próprio conceito, Thompson evoca Gramsci e sua noção de 

hegemonia, para lembrar que nenhuma dominação social se mantém apenas pelo uso da força, 

trazendo consigo importantes mecanismos de persuasão. Esses elementos se combinam em 

diferentes “doses”, de acordo a realidade histórica em que se desenvolve a luta de classes. 

Assim, o paternalismo é entendido como um conjunto de regras e obrigações que 

regulamentavam as relações entre as elites proprietárias e as camadas subalternas. Embora 

contribuísse para manter a dominação, essas regras e valores tinham muitas vezes significados 

opostos para dominantes e dominados, sendo objeto de intensas disputas políticas na vida 

cotidiana. Mesmo que achasse o termo “demasiado amplo”, o autor considerava o conceito 

operacional para entender a lógica histórica, não só da sociedade inglesa do século XVIII, 

                                                 
21 Ver THOMPSON, E.P. A formação da classe operaria inglesa. Vol. I Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, pp. 
9/14. 
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como também para outras realidades sociais em que o costume desempenha um papel 

importante22. 

 Quanto ao termo economia da multidão, Thompson se deparou pela primeira vez com 

ele ao estudar os motins da fome, um fenômeno presente na sociedade inglesa do século 

XVIII. Mais uma vez o autor inicia a análise rejeitando determinadas explicações simplistas 

em torno desse fenômeno histórico, visto ora como uma simples explosão irracional de 

violência do povo ora como uma resposta direta da multidão contra a fome, pressionada pelas 

condições econômicas adversas. Ao contrário, se bem entendidos em toda a sua 

complexidade, os motins poderiam servir para iluminar aspectos profundos de uma realidade 

em mutação. Assim, por exemplo, quando os velhos mecanismos de controle paternalista não 

funcionavam mais, os motins da fome irrompiam com toda a força, colocando a nu o precário 

equilíbrio social. Nesses momentos de perigo, a “multidão vociferante” entrava em cena 

ocupando a arena pública com seus rituais e palavras de ordem, atacando determinados alvos 

e fazendo exigências, como a da fixação do “preço justo” e a destituição de autoridades locais. 

Por trás de tudo isso, um conjunto de normas e valores em conflito que justificavam, aos 

olhos da multidão, os atos e ritos que esses acontecimentos permitiam vir à tona.  É a esse 

substrato político e cultural que o autor denomina de “economia moral da multidão”, um 

conceito que posteriormente inspirou um conjunto de pesquisas em outros tempos e lugares, 

especialmente ligadas à temática do protesto popular23. 

 A contribuição de Thompson para a historiografia contemporânea ficaria incompleta 

se não destacássemos um ponto fundamental de seu pensamento, que foi o de propor a idéia 

de uma história “vista de baixo24”. Essa consiste em agenciar todo o arcabouço teórico-

metodológico ao seu dispor para, ao recortar a realidade, imprimir um olhar privilegiado sobre 

sujeitos e temas vistos até então com desdém pela historiografia, quer seja por razões teóricas 

quer seja por razões políticas. Inicialmente ligada à historia do trabalho e aos seus principais 

                                                 
22 Ver THOMPSON, E. P. Costumes em comum. Op. cit. pp. 25/85. Embora não fosse regida exclusivamente 
pelo costume, a sociedade escravista brasileira reinventou e adaptou aos novos tempos parte da tradição do 
Antigo Regime português. Pode haver algo mais tradicional do que o cerimonial do “beija mão” herdado por 
Pedro I e Pedro II de seus antepassados? A este respeito ver SCHWARCZ, Lilia M. As barbas do Imperador. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  
23 O estudo sobre essa temática nos alerta para o fato de que fenômenos com aparente valor universal na verdade 
podem carregar consigo sentidos muito diferentes, de acordo com os contextos e os significados históricos que 
os homens imprimem aos mesmos. É o caso do termo “economia”, que se na antiguidade significava um 
conjunto de normas que regia a vida doméstica, no século XVIII se transformou em palco de disputa entre a 
plebe e a burguesia em formação: de um lado uma economia popular, baseada em preceitos éticos e morais 
reguladores e, de outro, uma economia política regida pelas forças impessoais do mercado com pretensão cada 
vez mais racionalista de mundo. Ver THOMPSON, E. P. Op. cit. pp. 150/266. 
24 Ver THOMPSON E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas EDUNICAMP, 2001, pp. 
185/201. 
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personagens, os trabalhadores, essa forma de abordar o processo histórico foi com o tempo 

alargando seu raio de influência, incorporando assim novas questões e novos problemas, a 

ponto de hoje se falar em uma historia social da cultura. Ao contrário do que se poderia 

pensar à primeira vista, essas mudanças não alteraram substancialmente os seus pressupostos. 

Afinal de contas, se trata muito mais de uma questão de método do que de temática.    

 Tendo como berço a  Inglaterra dos anos 1950/1960, a história social logo atravessou 

o canal da mancha em direção ao continente, para em seguida singrar oceanos e 

definitivamente se espalhar pelos quatro cantos do mundo, passando a influenciar e ser 

influenciada por outras concepções teóricas, numa espécie de efeito bumerangue. Hoje sua 

presença está consolidada na paisagem intelectual, sendo uma das mais influentes correntes 

historiográficas do debate contemporâneo, em que pese alguns críticos detectarem um suposto 

esgotamento de seus pressupostos25. 

 No Brasil, a chegada da história social coincidiu, de um lado, com a retomada da vida 

democrática depois de vinte longos anos de ditadura militar e, de outro, com início da 

profissionalização do ofício do historiador em nosso país, nos anos 1980. Esse contexto 

político e intelectual e as características do processo histórico brasileiro como um todo 

acabaram contribuindo para que aqui a história “vista de baixo” adquirisse tons particulares. 

Não é outra a razão para o fato de que, muito mais do que os seus objetos clássicos, a exemplo 

da história do operariado, dos movimentos sociais no campo e na cidade, das organizações 

sindicais e partidárias, foi a escravidão o tema que mais ganhou a atenção dos historiadores 

sociais no Brasil.26 Esse movimento tem inclusive contribuído para o próprio repensar da 

história do trabalho e dos trabalhadores em nosso país, que ao contrário do que se afirmou 

                                                 
25 Essa é a idéia central de um artigo em que seu autor, ao analisar uma série de trabalhos recentes que gravitam 
em torno da história social inglesa, chega à conclusão de que a mesma estaria passando por uma verdadeira 
guinada lingüística, muito próxima de uma perspectiva pós-estruturalista. Ora, o problema dessa tese é que, ao se 
admitir mudança dessa natureza, seriam os próprios pressupostos da história social que estariam ameaçados de 
desaparecer. Ver TAYLOR, Miles. “As guinadas lingüísticas na história social britânica”. In. Historia social. Nº 
4/5. Campinas: Revista de Pós-Graduação em História. IFCH/UNICAMP, 1997-1998, pp. 77/90. 
26 Sobre a recepção da obra de Thompson e seu impacto na historiografia da escravidão no Brasil ver LARA, 
Silvia. “Blowin in the Wind: E. P. Thompson e a experiência negra no Brasil”. In. Projeto História. Nº 12. São 
Paulo: Revista da Pós-Graduação de Historia. PUC/SP, 1995, pp. 43/56. É óbvio que nem tudo que se produz no 
âmbito da escravidão no Brasil é informado pela história social. Há aqueles que continuam a produzir à moda 
antiga, enquanto outros buscam alternativas com a renovação de uma história econômica com fortes implicações 
políticas, isso para não falar numa fértil corrente que trabalha com a demografia histórica. Ver, respectivamente, 
GORENDER, Jacob. A escravidão reabilitada. São Paulo: Ática, 1990; FLORENTINO, Manolo (Org). Tráfico, 
cativeiro e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005; População e família. São Paulo: 
CEDHAL/USP/HUMANITAS. Vol I, Nº I, janeiro/junho de 1998. 
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durante muito tempo, não começou com a chegada dos primeiros imigrantes europeus no final 

do século XIX e início do XX.27 

 Dialogando criticamente com um campo de estudos já estabelecido, os historiadores 

sociais da escravidão no Brasil vêm contribuindo, nestas últimas décadas, não só para alargar 

a temática, mas também para a promoção de uma pequena, porém substancial, revolução na 

historiografia brasileira. Essa mudança é mais perceptível em três pontos da questão, a saber: 

as fontes e seus usos, a abordagem utilizada e o instrumental teórico-metodológico aplicado. 

 Durante muito tempo, os estudos sobre a história da escravidão vinham acompanhados 

de uma máxima segunda a qual as fontes primárias para se reconstituir a sua trajetória no 

Brasil eram escassas ou então simplesmente inexistentes. O tempo e as pesquisas se 

encarregaram de demonstrar que essa assertiva só em parte era verdadeira.28 Não há dúvida 

que a preservação e o acesso à documentação de natureza histórica em nosso país sempre se 

constituiu num sério problema para os pesquisadores. Porém, ao longo do tempo os 

profissionais da história vêm buscando contornar essas dificuldades das mais variadas formas, 

destacando-se aí a própria ampliação do conceito de documento. No caso da história social da 

escravidão, além das fontes tradicionais de cunho oficial, os seus praticantes têm incorporado 

cada vez mais novas evidências empíricas. Nesse contexto, se destacam o uso sistemático de 

uma documentação de natureza paroquial, cartorária e jurídica, a exemplo de censos 

populacionais, livros de notas, assentos de batismos, casamentos e óbitos, inventários post-

mortem, testamentos, processos criminais e cíveis etc. Esse material tem servido de suporte 

para se reconstituir importantes aspectos do contraditório universo da experiência do cativeiro 

entre nós.29 

 Por seu turno, até a emergência da história social da escravidão, os estudos sobre a 

escravidão no Brasil estavam, grosso modo, vinculados a uma tradição ensaística que deitava 

                                                 
27  Ver NEGRO, Antonio Luigi e GOMES, Flávio dos Santos. “Além de senzalas e fábricas: uma história social 
do trabalho”. In. Tempo Social. USP. Vol. 18, Nº 1, junho de 2006, pp. 217/240.    
28 A explicação mais recorrente para a impossibilidade de se reconstituir a história do cativeiro em nosso país 
estaria nas conseqüências da medida tomada em 1890, por Rui Barbosa, autorizando a queima dos “arquivos da 
escravidão”, quando o político baiano era Ministro da Fazenda do 1º governo republicano. Para uma crítica desse 
e de outros mitos correlatos ver “O que Rui Barbosa não queimou: novas fontes para o estudo da escravidão no 
século XIX”. In.  Estudos econômicos. Nº 13, janeiro-abril 1983, pp.117/149.    
29 Ver “Escravos, cartórios e desburocratização: o que Rui Barbosa não queimou será destruído agora?”.  Revista 
Brasileira de História. São Paulo: Vol. 5, Nº 10, março/agosto 1985, pp. 166/196. Tanto nesse como no artigo 
anterior, o autor sugeriu um interessante procedimento de reconstituição da trajetória dos escravos no tempo e no 
espaço, a partir da utilização e do cruzamento de um conjunto de fontes históricas. Pelo fato da principal 
referência ser o nome das pessoas investigadas, esse método foi chamado  de nominativo. É curioso observar que 
o método nominativo sugerido por Slenes se assemelha em muitos aspectos ao paradigma interpretativo da 
micro-história, outro referencial importante para as nossas reflexões. Sobre os fundamentos da chamada redução 
de escala em história ver GINZBURG, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Lisboa/Rio de Janeiro: 
DIFEL/Bertrand Brasil, 1991.     
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raízes profundas no ambiente intelectual brasileiro. Apesar das diferentes perspectivas e de 

abordagens adotadas, esses trabalhos se caracterizavam por seu caráter generalizante.30 Uma, 

dentre as muitas razões para a explicação do fenômeno, era justamente a pouca 

profissionalização da disciplina histórica em nosso país, realidade essa que começou a se 

alterar a partir dos anos 1980 em diante. Com o processo de transformação da universidade 

como lócus privilegiado da produção do saber, em especial com a consolidação dos cursos de 

pós-graduação, a historiografia brasileira se firmou enquanto tal com a prática sistemática da 

pesquisa; a definição dos campos de saber; a incorporação de novos arcabouços teóricos; o 

intercâmbio de idéias etc. No caso da escravidão, essas novas perspectivas têm se pautado por 

abordar o tema a partir de questões situadas no tempo e no espaço, geralmente movidas por 

hipóteses de trabalho mais ou menos delimitadas. Os seus resultados têm se mostrado bastante 

promissores, ao se comprovar, por exemplo, que a experiência histórica da escravidão, em 

termos econômicos, políticos e culturais, foi muito mais complexa e multifacetada.  

 Dentre as muitas contribuições teóricas e metodológicas da história social da 

escravidão no Brasil, a mais importante de todas foi aquela que transformou as relações 

sociais tecidas entre os diversos agentes históricos (tais como senhores, escravos e demais 

grupos) no móvel explicativo da dinâmica social do cativeiro. Porém, dentro do genuíno 

espírito da história vista de baixo, a ênfase recaiu sobre a recuperação da figura dos escravos 

como personagens principais dessa trama histórica. Até então a historiografia brasileira havia 

construído muitas imagens sobre os escravos: eles apareciam como vítimas inertes da 

violência do sistema; em outros momentos na condição de seres passivos acomodados à sina 

deles; ou ainda idealizados no papel de heróis da resistência. Em que pese, mais uma vez, a 

diferença de enfoque adotada pelos autores, essas imagens não faziam jus à complexidade da 

experiência negra no Brasil. Por isso mesmo, os historiadores sociais, a partir do diálogo entre 

evidências empíricas e uso de novas categorias analíticas, buscaram restituir aos escravos a 

sua condição de sujeitos sociais de uma complexa teia histórica, feita de negociações e 

enfrentamentos cotidianos nas várias dimensões da vida social: no trabalho, na religiosidade, 

no lazer, na sociabilidade etc. 

 Apesar de ter avançado muito, em termos de conhecimento histórico, os trabalhos 

vinculados à perspectiva da história social da escravidão ainda estão mal distribuindo pelo 

                                                 
30 Aqui nos referimos a autores tais como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, 
Clovis Moura e Jacob Gorender, cujas idéias serão retomadas e desenvolvidas ao longo desta tese. Para a 
discussão e contextualização desses autores no panorama intelectual brasileiro ver REIS, José Carlos. As 
identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. 5ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002; FIGUEIREDO, José Ricardo. 
Modos de ver a produção do Brasil. São Paulo/Campinas: EDUC/Autores Associados, 2004. 
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Brasil. Enquanto nas regiões Sul e Centro-sul há um considerável número de pesquisas sobre 

o tema, em outras a situação é bem diferente. No Nordeste, por exemplo, à exceção talvez da 

Bahia e de Pernambuco, constatamos muitas lacunas. Ora, uma das mais importantes 

conclusões dessa nova historiografia diz respeito ao caráter diversificado da experiência do 

cativeiro. Daí a importância de pesquisas localizadas não só nas regiões mais dinâmicas e 

centrais do sistema, mas também em sua periferia, gerando assim um jogo de espelhos. Em 

outras palavras, o estudo da escravidão em regiões como Campina Grande pode esclarecer 

aspectos de regiões tidas até então como típicas, a exemplo dos padrões da resistência negra.31   

Durante muito tempo a escravidão foi vista como uma instituição secundária no 

contexto maior da história da Paraíba, em especial no antigo município de Campina Grande. 

Em se tratando da participação dos escravos no conjunto da sociedade, os historiadores os 

relegaram a meras notas de pé – de - página. Nada a estranhar quando verificamos a 

formação, o contexto e o lugar social desses estudiosos, quase todos vinculados à produção 

dos Institutos Históricos locais, portadores de uma visão de “historia oficial”, de traço 

marcadamente conservador e elitista.32 Tanto numa produção que poderíamos classificar de 

tradicional, como até mesmo em textos acadêmicos mais recentes, sintonizados com as novas 

tendências historiográficas, a questão do cativeiro - com as poucas exceções que confirmam a 

regra – ficou relegada a um segundo plano em relação a outros temas recorrentes da história 

local.33   

Uma das principais obras da historiografia paraibana foi escrita e publicada, ainda no 

final do século XIX, pelo escritor campinense Irenêo Joffily. O objetivo principal do livro era 

estabelecer os fundamentos históricos, geográficos e étnicos da formação do povo paraibano. 

Quanto ao elemento humano, o autor enfatiza a contribuição de brancos e índios, 

especialmente nas regiões interioranas do sertão e do agreste, onde justamente estava 

                                                 
31 Aqui podemos fazer um paralelo com a literatura do século XIX. Ao estudar a obra de Machado de Assis, 
Roberto Schwarz mostrou que a maestria do “Bruxo do Cosme Velho” consistiu justamente em captar o caráter 
retrógrado e grotesco do progresso, mesmo estando situado numa região periférica do Ocidente. Ou seja, um 
escrito visto como menor de acordo com os cânones literários, por estar situado na periferia do sistema, foi capaz 
de, partindo de sua realidade nacional, iluminar as mazelas universais da modernização ocidental oitocentista, 
quer seja em sua versão escravista quer seja em sua dimensão burguesa. Ver SCHWARZ, Roberto. Um mestre 
na periferia do capitalismo: Machado de Assis. São Paulo: Duas Cidades, 1990.   
32 Ver MELLO, José Octávio de. A escravidão na Paraíba: história e historiografia. João Pessoa: A União, 
1988.  
33 O processo de ocultamento histórico da presença escrava não foi uma exclusividade de Campina Grande. 
Autores que estudaram a escravidão em diferentes espaços e tempos no Brasil colonial e imperial também 
constataram esse fenômeno historiográfico e político. Ver, dentre outros, LARA, Silvia. Campos da violência. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; PIRES, Maria de Fátima Novaes. O crime na cor: escravos e forros no alto 
sertão da Bahia (1830-1888). São Paulo: Annablume, 2003; WISSNBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos 
africanos, vivências ladinas: escravos e forros em São Paulo. São Paulo: HUCITEC, 1998. 
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localizado o município de Campina Grande. Segundo o autor, a presença do elemento de 

matriz africana foi insignificante, devido à maior adaptação do indígena às atividades 

pecuaristas aí predominantes. Quando muito, o negro escravo era empregado em atividades 

“improdutivas”, a exemplo do trabalho doméstico, sendo por isso mesmo visto muito mais 

como símbolo de status exibido pelos grandes potentados locais.34        

Epaminondas Câmara é considerado o “pai” da historiografia local. Em sua obra, 

fortemente informada pela visão positivista, ele procurou dotar o município de uma história 

capaz de reforçar a identidade em que seus grupos dominantes gostariam de se ver retratados. 

Daí sua “viagem” histórica em busca dos “troncos de antigas famílias campinenses” como 

alicerces da história do município. Dentro desse contexto, pouca atenção foi dada à escravidão 

como instituição fundante de nossa história.35  

Nessa mesma direção seguiram os trabalhos de outro importante estudioso da história 

e da política campinense, Cristino Pimentel. Em sua vastíssima produção jornalística e 

historiográfica, poucas linhas foram dedicadas à escravidão.36 

Na década de 1960, Elpídio de Almeida, doublé de historiador, médico e político, 

publicou uma obra que haveria de se tornar um clássico da historiografia campinense, uma 

espécie de história oficial do município. Nela seu autor buscou reconstituir a história de 

Campina Grande “tal qual ela foi”, desde os tempos coloniais até os anos 1930, sempre 

buscando conectar a história local com os fatos e acontecimentos desenrolados em âmbito 

nacional. Embora fortemente imbuído de uma visão elitista e conservadora do processo 

histórico, o seu trabalho teve o mérito de reconhecer a importância da escravidão para o 

                                                 
34 Ver JOFFILY, Irenêo. Notas sobre a Parahyba. Brasília: Thesaurus Editora, 1977, pp. 233/242. (Edição 
original de 1892). As teses da incompatibilidade entre escravidão X pecuária e o caráter improdutivo do escravo 
africano nos sertões da América portuguesa foram originalmente veiculadas por Capistrano de Abreu, não por 
acaso o prefaciador e inspiração maior para o livro de Irenêo. Ver, ABREU, Capistrano. Capítulos de história 
colonial. BH/SP: Itatiaia/Publifolha, 2000, pp. 127/193. (edição original de 1907). Estas idéias foram 
posteriormente retomadas por Nelson Werneck Sodré e atualizadas por Manoel Correia de Andrade. Ver 
SODRÉ, Nelson Werneck. Formação histórica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1962, pp. 121/125; 
ANDRADE, Manoel Correia de. A terra e o homem no nordeste. 6ª ed. Recife: EDUFPE, 1998, pp. 137/204. 
Para a crítica aos pressupostos de tal tese, ver GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 4ª ed. São Paulo: 
Ática, 1985, pp. 425/442.           
35 Ver CÂMARA, Epaminondas. Os alicerces de Campina Grande. 2ª ed. Campina Grande: Caravela, 1999. A 
edição original é de 1943. 
36 Ver PIMENTEL, Cristino. Pedaços da história de Campina Grande. Campina Grande: Livraria Pedrosa, 
1958. Apesar de silenciar em relação ao período histórico da escravidão, o autor (que tinha traços negróides, 
perceptíveis em fotos e depoimentos de amigos que conviveram com ele) teve o mérito de recuperar figuras 
populares e manifestações de matriz africana na Campina Grande das primeiras décadas do século XIX. 
Algumas dessas figuras ele conheceu por ter tido convivência pessoal, a exemplo do Clube dos Cabindas, 
agremiação cultural que costumava desfilar nos antigos carnavais da cidade comandada pelos negros Chico 
Congo e José Congo.        
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desenvolvimento local, chegando o autor, inclusive, a dedicar um capítulo específico ao 

tema.37 

Nesse processo de produção histórica do esquecimento, nem a poesia popular escapou. 

Analisando alguns folhetos de cordel que retratam a história de Campina Grande, verificamos 

que não só a temática está ausente dos versos dos poetas como o esquema apologético da 

história oficial é reproduzido acriticamente, com o seu conhecido cortejo triunfal de heróis 

fundadores.38    

Contudo, observamos que esse quadro de invisibilidade vem paulatinamente se 

modificando, especialmente a partir de uma produção de caráter acadêmico, o que não tem 

impedido que o silêncio continue a ser reproduzido em determinados textos.  

Nesse sentido, o mais importante trabalho até hoje publicado sobre a história da 

escravidão em perspectiva local continua a ser O declínio da escravidão na Paraíba, da 

historiadora Diana Soares de Galliza, originalmente uma dissertação de mestrado. Nessa obra 

a autora visava atingir um duplo objetivo: “primeiramente, enfocar o papel do escravo na 

economia rural, durante a segunda metade do século XIX, especialmente na zona sertaneja, 

onde o desempenho do escravo tem sido desprezado. Depois, analisar o declínio da população 

cativa na Paraíba, estudando o tráfico interprovincial, o processo da manumissão e os 

movimentos emancipacionistas e abolicionistas que penetraram na Paraíba”.39  

 Para viabilizar sua tese, a historiadora partiu da analise de um conjunto de fontes e de 

uma perspectiva teórica de inspiração marxista que visava dar conta de aspectos sócio-

econômico da questão, mostrando que a escravidão teve uma importância bem maior do que 

até então a historiografia local fazia supor. O fato de ter colocado o tema da escravidão no 

centro das preocupações para a compreensão da história da Paraíba oitocentista, por si só, já 

foi um grande feito intelectual, numa época em que essa problemática era negligenciada por 

quase todos os historiadores.  

 Por outro lado, é na forma de abordagem do tema que residem alguns problemas do 

texto. Ao priorizar os fatores sócio-econômicos, a autora termina caindo numa visão 

economicista dos fatos. Isso fica patente quando ela discute os momentos finais da escravidão 

na Paraíba. Após alinhavar uma série de fatores que, segundo ela, estariam por trás dessa 
                                                 
37 Ver ALMEIDA, Elpídio. História de Campina Grande. 2ª ed. João Pessoa: EDUFPB, 1978.  Cumpre lembrar 
que essa obra foi lançada originalmente em 1962, no exato momento em que a cidade se preparava para 
comemorar seu primeiro centenário de emancipação política, e que teve no autor (não por acaso, prefeito por 
duas vezes da cidade) um dos principais protagonistas da “festa” campinense. 
38 Ver MONTEIRO, Manoel. Campina dos meus amores. 3ª ed. Campina Grande: Edição do autor, 2006; 
BEZERRA, José Leocádio. Campina Grande é Campina. Campina Grande: PMCG, 2002.   
39 Ver GALLIZA, Diana Soares de. O declínio da escravidão na Paraíba (1850/1888). João Pessoa: EDUFPB, 
1979, p. 15.  
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conjuntura histórica, a mesma termina dedicando pouca atenção aos possíveis significados 

dos embates políticos em torno da desagregação da ordem escravista na província, como se, 

tautologicamente, as referidas estruturas fossem antes auto-suficientes. No que diz respeito 

aos cativos paraibanos, os mesmos são abordados pela historiadora em apreço como simples 

mão-de-obra produtora de riqueza material, e como tal incapazes de pensar e agir para além 

do mundo do trabalho (esse também visto de maneira reducionista), tese essa que corroborava 

certa tradição historiográfica vigente à época. 

Mesmo reconhecendo que Campina Grande teve uma das mais numerosas escravarias 

da Paraíba à época, a autora não incluiu a “Rainha da Borborema” em sua pesquisa, sob 

argumento de que a documentação necessária para um estudo mais aprofundado sobre o tema 

teria sido destruída pelos sediciosos do movimento popular do Quebra-Quilos, em 1874, que 

decidiram incinerar os “papéis” dos cartórios locais. 

Esse argumento seria desmontado algum tempo depois pela pesquisadora Marly 

Vianna, que se utilizou exaustivamente de documentação histórica conservada em cartórios de 

Campina Grande, especialmente inventários post-mortem e Livros de Notas, por ocasião da 

elaboração de sua dissertação de mestrado sobre a estrutura agrária do município entre os 

anos de 1840 e 1905. Embora não seja o objeto central da pesquisa, a escravidão acabou 

ganhando aí um papel de destaque, pois ela foi a principal relação de trabalho utilizada pelos 

proprietários de terra para possibilitar a produção de riqueza e a valorização de suas terras, o 

principal setor de emprego de escravos. Daí os muitos aspectos do cativeiro que são 

explorados ao longo da obra, especialmente em suas dimensões econômica e demográfica.40 

 Em termos teórico-metodológicos, esse trabalho foi fortemente inspirado pelo debate 

travado nos anos de 1970 e 1980, dentro da tradição marxista e da escola dos Annales, em 

torno da teoria dos modos de produção, e pela discussão correlata sobre a natureza da 

agricultura brasileira. Subjacente a tudo isso, a crítica aos esquemas explicativos usuais que 

tendiam a transformar o passado agrário brasileiro numa grande plantation, com o seu 

conhecido caráter generalizante.41 

 Cabia aos estudiosos partirem de novas premissas que visassem dar conta das 

complexas e dinâmicas relações entre as economias escravistas de exportação, a produção 

para o mercado interno e sua variação no tempo e no espaço, no sentido de testar os esquemas 

                                                 
40 Ver VIANNA, Marly de Almeida Gomes. A estrutura de distribuição de terras no município de Campina 
Grande. (1840-1905). Campina Grande: Mestrado em Economia Rural, UFPB, 1985.   
41Nessa mesma perspectiva se insere a pesquisa da historiadora Dora Isabel Paiva da Costa. Ver COSTA, Dora 
Isabel Paiva da. Posse de escravos e produção no agreste paraibano: um estudo sobre Bananeiras (1830-1888). 
Mestrado em História. Campinas: UNICAMP, 1992.  
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teóricos gerais. Daí a necessidade de alargamento das investigações, não só nas áreas mais 

dinâmicas do sistema, mas também em sua periferia, através de estudos de caso. O trabalho de 

Vianna se insere nessa problemática. Ele começa com uma detalhada descrição da natureza do 

agreste, micro-região da Paraíba em que está situado o município de Campina Grande; em 

seguida a autora vai discutir as condições históricas que propiciaram a ocupação do espaço 

pelos homens, em especial as disputas em torno da terra e, num segundo momento, a 

utilização e implantação de relações de produção na economia de base agrária que vão se 

constituindo na região ao longo do tempo. 

 No que nos interessa mais de perto, o trabalho da autora busca lançar uma nova luz 

sobre a história econômica e demográfica, ao mostrar que a exploração do trabalho dos 

escravos era um dos principais parâmetros da riqueza e do poder da sociedade campinense, 

estando a sua posse presente no espólio de pequenos, médios e grandes proprietários. Os 

dados coligidos mostram, por exemplo, que o trabalho escravo foi largamente empregado, 

quer na pecuária, na cultura de alimentos e, em especial, na cultura algodoeira, a base de 

produção da região local ao longo do século XIX. 

 Apesar de seus méritos indiscutíveis, o trabalho acima citado padece de alguns 

problemas que precisariam ser explicitados. No desejo de comprovar a hipótese segundo a 

qual a “lógica intrínseca do desenvolvimento do capitalismo” na região teria sido responsável 

pela recriação de certas sobrevivências do passado escravista (a famosa tese leninista do 

desenvolvimento desigual e combinado), a autora termina priorizando o peso das estruturas 

econômicas e sociais, obliterando assim o momento do agenciar humano na configuração dos 

processos históricos investigados. Daí, mais uma vez, o obscurecimento do papel dos 

escravos como sujeitos políticos e sociais na dinâmica do escravismo local ao longo do 

período estudado. 

 Por sua vez, o trabalho de Ariane de Menezes Sá, Escravos, libertos e livres: a 

Paraíba na segunda metade do século XIX, trata da “transição” do trabalho escravo para o 

trabalho livre ou, em outras palavras, da formação de um mercado de trabalho capitalista 

local, buscando mostrar as possíveis peculiaridades em relação ao processo vigente no sul do 

Império. Ao contrário das províncias cafeeiras, onde predominou a opção pelo imigrante, nas 

províncias do Norte a solução para a “fome de braço” da segunda metade dos oitocentos foi o 

emprego do elemento livre nacional, processo viabilizado através do uso dos mais variados 
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mecanismos compulsórios por parte das elites e do Estado, no sentido de transformar homens 

e mulheres pobres em trabalhadores “morigerados” e ordeiros.42 

 Partindo do geral para o particular, a autora discute inicialmente a questão em âmbito 

nacional, depois na região Norte para, finalmente, chegar ao espaço local. Essa estratégia 

expositiva acaba prejudicando a força e o alcance do estudo em foco, pois o que deveria ser o 

ponto de partida se transforma no ponto de chegada, empobrecendo assim as suas conclusões 

e, por conseqüência, a originalidade do trabalho. Finda a leitura, ficamos com a frustrante 

sensação de que houve muito mais a transposição mecânica de um esquema explicativo de 

feição teológica do que o esforço de captar, efetivamente, as peculiaridades do referido 

processo na Paraíba. Além de questões teóricas e metodológicas advindas da escolha do 

citado modelo, os problemas do texto se devem, em grande medida, a claras lacunas 

empíricas, já que a autora trabalhou com uma documentação de segunda mão. 

 Maria do Céu realizou um mapeamento da história do trabalho escravo na Paraíba 

colonial e imperial. Partindo do questionamento da historiografia paraibana sobre a temática, 

e utilizando uma variedade de fontes documentais, a historiadora evidenciou a importância 

tanto da escravidão indígena como da africana, nas mais diversas atividades sócio-econômicas 

e microrregiões da capitania/província. Contudo, por reduzi-los a meros “esteios da 

produção”, a autora acaba transformando os escravos em sujeitos sem “voz e sem rosto”. 

Como mostraremos ao longo da tese, esse silêncio deve ser tomado como um desafio para o 

pesquisador, no sentido de ser decodificado e lido a contrapelo.43  

    Em outro momento de efemérides, desta vez em torno da comemoração dos 500 anos 

do “descobrimento” do Brasil, um grupo de historiadoras acadêmicas de diferentes gerações, 

e com formações teóricas distintas, publicou uma coletânea dedicada à história de Campina 

Grande. Dentro do espírito plural da obra, foram discutidas diferentes temáticas constitutivas 

do processo histórico do município, tais como a importância da propriedade da terra na gênese 

histórica da sociedade local; as estratégias das elites campinenses na condução do jogo 

político desde os tempos monárquicos até a República; as transformações que levaram a 

                                                 
42 Ver SÁ, Ariane Norma de Meneses. Escravos, libertos e livres: a Paraíba na segunda metade do século XIX. 
Mestrado em História: USP, 1994. A fonte de inspiração da autora é Ademir Gebara. Ver GEBARA, Ademir. O 
mercado de trabalho livre no Brasil. (1871-1888). São Paulo: Brasiliense, 1986.  
43 Ver MEDEIROS, Maria do Céu e SÁ, Ariane Norma de Medeiros. O trabalho na Paraíba: das origens à 
transição para o trabalho livre. Vol. I. João Pessoa: EDUFPB, 1999, pp. 17/99.  Baseada em Décio Freitas e em 
outros historiadores da escravidão brasileira, a autora repete a tese, segundo a qual devido às condições adversas 
do cativeiro, era inviável a reprodução natural da escravaria paraibana, pelo menos até 1850. Como 
mostraremos, especialmente no segundo capítulo desta tese, esse princípio não se aplica a Campina Grande, que 
teve na reprodução natural de sua força de trabalho cativa uma característica das mais salientes, isso pelo menos 
desde finais do século XVIII e início do século XIX.    
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Campina patriarcal à Campina burguesa nas primeiras décadas da República; as mudanças 

nos costumes e o papel das mulheres nos anos 1950/1960; o patrimônio histórico da cidade e 

suas transformações no tempo etc. Curiosamente, a escravidão não se constituiu em objeto de 

preocupação desta obra que se dispunha a apresentar as “imagens multifacetadas” da história 

de Campina Grande, pois as autoras em nenhum momento se deram ao trabalho de se 

debruçar sobre a possível influência da mesma na formação histórica do município.44 

 Resta-nos ainda discutir dois trabalhos que tratam do tema escravidão na Paraíba, na 

verdade duas dissertações de mestrado defendidas no começo do atual século. Ambos tratam 

de temática geral da resistência escrava, centrando o foco de analise na capital e em algumas 

áreas rurais do sertão da província na segunda metade do século XIX. Aí já é perceptível uma 

aproximação da parte das autoras com as novas tendências da historiografia da escravidão no 

Brasil, mesmo que em alguns momentos essa aproximação seja de forma ainda pouco clara e 

definida. 

 O primeiro desses trabalhos, de Solange P. da Rocha, destaca a participação e a 

resistência das mulheres escravas no contexto maior do sistema escravista, não só em relação 

a sua inserção entre o grupo social dos cativos, mas no que diz respeito à sociedade como um 

todo, buscando combinar a história das mulheres com a história social.45 Por sua vez, a 

historiadora Maria da Vitória Lima procura estudar a relação ordem/desordem na conjuntura 

da segunda metade do século XIX, a partir do estudo dos variados crimes envolvendo os 

escravos paraibanos e a repressão a eles, quer através da justiça senhorial privada, quer da 

justiça pública aplicada pelo Estado.46     

 Alem do trabalho de pesquisa com as fontes e de leitura da bibliografia de apoio, 

precisaremos enfrentar o desafio de discutir alguns conceitos básicos para operacionalizar as 

nossas hipóteses. Nesse sentido, entendemos que a historia social, com categorias tais como 

as de “experiência”, “cultura”, “luta de classes”, “classe social”, “paternalismo” e “economia 

moral da multidão”, pode ser de muita valia para nós. Não como um conjunto de fórmulas 

acabadas, mas sim como desafio permanente para a produção de um conhecimento histórico 

novo. Em assim fazendo, esperamos fugir de algumas ciladas teóricas e historiográficas – tipo 

estrutura X experiência, resistência X acomodação, condicionantes X agenciar humano – e 
                                                 
44 Ver GURJÃO, Eliete de Queiroz (Org.). Imagens multifacetadas da história de Campina Grande. Campina 
Grande: PMCG, 2000.  
45 Ver ROCHA, Solange Pereira da. Na trilha do feminino: condições de vida das mulheres escravizadas na 
província da Paraíba (1828/1888). Mestrado em História. Recife: UFPE, 2001. Recentemente a autora concluiu 
sua importante pesquisa de doutorado na mesma instituição. Ver ROCHA, Solange Pereira da. Gente negra na 
Paraíba oitocentista: população, família e parentesco espiritual. Doutorado em História. Recife: UFPE, 2007.   
46 Ver LIMA, Maria da Vitória Barbosa. Crime e castigo: a criminalidade escrava na Paraíba (1850/1888). 
Mestrado em História. Recife: UFPE, 2002.   

38



 

com isso atribuir novos significados sociais e políticos à ação de sujeitos históricos que, 

embora constrangidos pelas circunstâncias que os cercavam, souberam acionar mecanismos 

capazes de alterar aspectos importantes de suas vidas e do mundo em que estavam 

mergulhados.  

As fontes e seus usos 
Não poderíamos encerrar essa seção sem apresentar e discutir o uso metodológico 

dispensado à documentação. Nesse sentido, gostaríamos de lembrar algumas reflexões do já 

mencionado Carlo Ginzburg a respeito da questão. Ao estabelecer uma analogia entre a 

estratégia de busca da verdade por parte dos antigos inquisidores com os procedimentos do 

trabalho de campo dos modernos antropólogos, ele apresenta importantes reflexões para a 

história, especialmente no que diz respeito à forma como o historiador se relaciona com as 

suas fontes.47 Se essas questões levantadas pelo historiador italiano são válidas para a 

disciplina como um todo, o são ainda mais para determinadas tendências e objetos de estudo. 

É o caso dos que lidam com a temática da escravidão no Brasil, que sabem muito bem dos 

obstáculos que os cercam quando o assunto é documentação. Esse quadro tende a se agravar 

quando se busca resgatar a história da escravidão a partir do ponto de vista dos escravos, pois 

como sabemos foram pouco os homens e mulheres escravizados que deixaram registros 

diretos de suas experiências no cativeiro, e tampouco houve interesse posterior em preservar a 

memória oral dos seus descendentes.48 Contudo, como vimos há pouco, já de algum tempo os 

historiadores da escravidão no Brasil vêm buscando contornar essas dificuldades de ordem 

metodológica, reunindo e explorando sistematicamente determinados tipos de fontes ditas 

“oficiais”.  

Neste rol se encontra a maior parte da documentação que serve de suporte para a 

presente tese. Apesar dos muitos filtros interpostos entre as fontes e nó,s entendemos que 

quando bem inquiridas elas podem trazer à tona as muitas e contraditórias “vozes do 

passado”, uma verdadeira polifonia, mesmo que assimétrica, em que o oral e o escrito se 

                                                 
47 Ver GINZGURG, Carlo. “O inquisidor como antropólogo”. Revista Brasileira de História. São Paulo: Vol 1, 
Nº 21, setembro 1990-fevereiro 1991, pp. 09/20. Republicado em GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. Como já havia ocorrido anteriormente com o conceito de “circularidade 
cultural”, a tese do caráter polifônico dos testemunhos históricos (idéia central do artigo de Ginzburg acima 
citado) foi largamente inspirada nas reflexões do teórico russo da literatura Mikhail Bakhtin. Desse último ver, 
respectivamente, BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade média e no Renascimento. São Paulo: 
HUCITEC/Brasília: EDUNB, 1999; BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2002.     
48 Louvem-se aqui iniciativas empreendidas recentemente por pesquisadores interessados na trajetória de 
escravos e seus descendentes nos anos finais e período posterior ao cativeiro. Ver RIOS, Ana Lugão e CASTRO, 
Hebe Mattos de. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: 2005.  
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cruzam.49 Quanto aos escravos, suas vozes aparecem aí de diversas maneiras e em diferentes 

tonalidades, às vezes emudecidas, outras tantas ensurdecedoras.                  

A base da nossa documentação é formada por três quatro grandes séries, a saber: 

inventários post-mortem, processos criminais e ações cíveis de liberdade e escravização. Esse 

material encontra-se arquivado, embora nem sempre em condições ideais, no Depósito 

Judicial do Fórum Afonso Campos de Campina Grande; no Arquivo do Cartório da 1ª Vara 

do Tribunal do Júri de Campina Grande e no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico 

Pernambucano.  

Inventários: O inventário é um instrumento legal que regulamenta o direito de 

propriedade no momento de sua transmissão para os herdeiros do morto. Embora variasse 

aqui e ali, o mesmo seguia uma estrutura mais ou menos uniforme, prevista pela legislação de 

época.50 Quando da morte do proprietário, chamado de inventariado, o juiz de órfão 

convocava o seu representante legal, chamado de inventariante, geralmente um parente 

(viúvo, filho, pai, irmão etc) encarregado de prestar contas de todos os bens acumulados em 

vida pelo morto, sob pena de severas punições. Quando havia herdeiros menores de 21 anos 

de idade, era-lhes nomeado um tutor para gerir a sua pessoa e bens, isso em função da 

incapacidade civil dos mesmos.   

Após o rito inicial, com seus diversos juramentos de praxe, o processo se instaurava 

com a descrição propriamente dita dos bens. Para isso o juiz indicava dois avaliadores, 

pessoas da comunidade encarregadas de atribuir o valor monetário de cada um dos itens 

descriminados. Quanto a estes últimos, variavam de proprietário para proprietário e de época 

para época, indo desde os que apresentavam verdadeiras fortunas até aqueles cujos bens mal 

davam para cobrir as dívidas e custas judiciais. Grosso modo, o primeiro desses itens 

avaliados dizia respeito ao dinheiro que por acaso o defunto tivesse deixado. Na seqüência 

temos os objetos em ouro (cordão, anel, crucifixo, brinco, pulseira etc), prata (garfos, 

colheres, facas, fivelas, etc), cobre (especialmente tachos e panelas), ferro (enxada, machado, 

foice etc), imóveis (casas e os mais variados objetos de uso doméstico e cotidiano, tais como 

mesas, bancos, cadeiras, camas, cangalhas, estrado, caixão etc), animais (gado, eqüinos, 

                                                 
49 Sobre as “vozes do passado” ver DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1987.  
50 No período colonial, e ainda durante boa parte da história do Império pós-independência, o Brasil foi regido, 
nos vários campos de sua vida social, pela legislação emanada dos monarcas portugueses, sendo a mais famosa e 
longeva delas a compilada no reinado de D. Felipe I, em 1603, o chamado Código Filipino, composto de cinco 
livros. As normas que regiam o direito de propriedade e sua transmissão, incluindo aí a feitura dos inventários, 
estavam contidas principalmente no seu livro quarto. Ver Código Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de 
Portugal Recompiladas por Mandado d’EIRey D. Philippe I (1603) . 14ª ed. Rio de Janeiro, Typ. do Instituto 
Philomathico, 1870.            
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porcos, ovelhas, cabras etc), bens semoventes (escravos), bens de raiz (especialmente terras e 

lavouras) e dívidas, que podiam ser de duas naturezas: passivas e ativas.  

Depois de descriminados e avaliados, os bens eram somados. Aqui, mais uma vez, o 

juiz de órfão interferia, nomeando dois novos “técnicos”, os partidores, desta vez para 

estabelecer a divisão dos bens entre os herdeiros. A divisão do espólio era feita da seguinte 

maneira: ao viúvo (a) era atribuída a metade dos bens, a denominada meação. Caso o 

inventário viesse acompanhado do testamento, era permitido ao defunto dispor de 1/3 da 

metade dos bens a que tinha direito por lei. Quanto à outra metade, era dividida 

eqüitativamente entre os demais herdeiros, através da chamada legítima. 

Além desse núcleo básico, outras peças legais poderiam ser agregadas ao corpus 

principal de um inventário, sendo as mais comuns os autuamentos de credores buscando 

justificar a cobrança de dívidas contraídas pelo falecido; os autos de conta dos órfãos, 

prestados periodicamente pelos tutores; o testamento, cujo conteúdo expressava as últimas 

vontades do inventariado e petições várias de escravos, cujo objetivo visava assegurar certos 

direitos adquiridos e muitas vezes ameaçados pelos herdeiros, como era o caso das alforrias 

previstas em testamentos ou mesmo pactuadas entre as partes. 

Mesmo que não tenham sido pensados como tal, com o tempo os inventários 

adquiriram o status de fonte histórica, principalmente com a revolução teórica e metodológica 

que a historiografia experimentou no século XX. Encarados num primeiro momento pelos 

genealogistas como base para se estabelecer, na linha do tempo, a origem e legitimação do 

domínio das famílias tradicionais, hoje eles se transformaram em um valioso instrumento para 

a reconstituição de diferentes traços da vida material e espiritual de uma determinada 

sociedade, a exemplo das noções de riqueza e pobreza então imperantes; as crenças religiosas 

dominantes; as relações sociais tecidas no cotidiano; as atividades econômicas mais 

destacadas; os modos peculiares de se vestir, morar, trabalhar, alimentar, morrer etc.51 

Salvo engano nosso, foi Elpídio de Almeida quem primeiro fez uso dessa 

documentação, em termos de historiografia local. É verdade que de forma assistemática e 

bastante conservadora, principalmente no que diz respeito ao potencial crítico que a mesma 

enseja. A historiadora Marly Vianna utilizou exaustivamente os inventários como base de sua 

                                                 
51 No Brasil, foi Alcântara Machado que em 1929 utilizou pioneiramente os inventários como fonte histórica 
para a reconstituição de aspectos materiais e culturais da sociedade paulista colonial. Em relação à temática da 
escravidão, coube a Kátia Matosso o uso moderno e sistemático dessa documentação em suas pesquisas sobre a 
Bahia oitocentista. Ver MACHADO, Alcântara. Morte e vida do bandeirante. 2ª ed. Belo Horizonte/São Paulo: 
Itatiaia/EDUSP, 1990; MATOSSO, Kátia M. de Queirós. Bahia: a cidade do Salvador e seu mercado no século 
XIX. São Paulo: HUCITEC, 1978.  
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já comentada pesquisa sobre a estrutura da propriedade agrária e as relações sociais correlatas 

no antigo município de Campina Grande.52 

Na nossa pesquisa, conseguimos arrolar pouco mais de 900 inventários referentes a 

Campina Grande, no período compreendido entre os anos de 1785 e 1888. Este material foi 

tabulado e processado em um programa de computador, onde buscamos estabelecer uma série 

de variáveis quantitativas e qualitativas, no sentido de dar densidade aos argumentos e às 

hipóteses levantadas ao longo da tese. De alguma maneira esse material, com maior ou menor 

peso, estará presente nos quatro capítulos programados para a tese, especialmente naquele em 

que tratamos da demografia escrava vigente no município. No que diz respeito ao ponto 

fulcral do trabalho (ou seja, a questão da escravidão e a resistência escrava) algumas 

conclusões parciais já podem ser extraídas. O estudo dos inventários deixa claro que a 

Campina Grande oitocentista não era só um lugar em que as pessoas possuíam escravos, mas 

sim que era uma sociedade efetivamente escravista. Isso significa dizer que a posse de 

escravos não era apenas mais um detalhe daquela sociedade, mas sim o seu traço definidor, 

em termos econômicos, sociais e políticos. Para se ter uma idéia desse processo, basta dizer 

que mais de 60% dos inventariados (portanto, a maioria daqueles que morriam e deixavam 

algum tipo de bem para a sua descendência) registrava a posse de escravos. E mais: o restante 

da riqueza que tinham, seja em terras, animais, roças, benfeitorias etc, ou foram geradas 

diretamente ou para a sua manutenção dependiam da sistemática exploração e domínio do 

trabalho escravo.  

Com uma população escrava que se crioulizou precocemente, a estrutura de posse e da 

propriedade escrava local variou ao longo do recorte temporal estabelecido para o trabalho. 

Observamos, por exemplo, que até a primeira metade do século XIX era raro o inventário que 

não acusava a presença de, pelo menos, um escravo. Na segunda metade desse mesmo século 

o quadro começou a mudar, de forma lenta, porém contínua, fazendo com que a sua posse 

fosse cada vez mais se concentrando nas mãos de poucos. Isso se deve, além de fatores 

internos, tais como as secas, a fome, as crises econômicas, as vendas, ao fim do tráfico 

internacional em 1850, cuja conseqüência primeira foi encarecer o preço dos cativos e, por 

conseguinte, estreitar a oferta, levando os pequenos e médios proprietários a se desfazer dos 

mesmos, embora muito paulatinamente. De todo modo, na média, a oferta de escravos foi 

elástica o suficiente para que na maior parte do tempo muitos indivíduos e grupos sociais 

possuíssem escravos, contemplando assim diversos segmentos da sociedade.  

                                                 
52 Ver ALMEIDA, Elpídio de. Op. cit; VIANNA, Marly Gomes de Almeida. Op. cit.   
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Além de permitir a discussão e caracterização da sociedade local, em especial os 

fatores ligados à realidade econômica e demográfica da escravidão, os inventários também 

possibilitam ao pesquisador reconstituir aspectos da vida cotidiana dos escravos. Além do 

nome dos escravos, os mesmos também traziam importantes informações, tais como a origem 

e a nacionalidade, a cor da pele, a idade, o estado civil, o valor monetário, a profissão, a 

aptidão para o trabalho etc. Tudo isso nos permitirá estabelecer um perfil da comunidade 

escrava que aqui se formou ao longo do século XIX, em suas tensões, conflitos e 

solidariedades. 

Como toda fonte histórica, os inventários post-mortem têm suas limitações. 

Poderíamos aqui citar algumas. Em primeiro lugar, convém sempre recordar que esse tipo de 

fonte expressa a realidade de forma desequilibrada e parcial. No caso da nossa pesquisa, 

levantamos todos os processos existentes nas instituições pesquisadas. Para determinados 

anos há um número significativo de dados e para outros não. Assim, para ficar em 

comparações limites, localizamos 36 inventários para 1856 (não por acaso, ano do primeiro 

surto da cólera-morbus na região) enquanto que para outros, a exemplo de 1824, temos 

apenas um único exemplar. Por outro lado, as evidências contidas nos mesmos nem sempre 

são uniformes, isso pela natureza mesmo de tais documentos. Se, para ficar apenas nos dados 

sobre a escravaria, são abundantes e mais ou menos confiáveis os dados sobre preço de 

cativos, em compensação itens como estado civil e profissão são raros e pouco explícitos. 

Para minimizar tais lacunas, a solução é fazer o cruzamento com outras fontes, no sentido de 

confrontar resultados e explicitar argumentos, recurso metodológico esse, aliás, válidos para 

as outras séries documentais.           

Em que pese isso, os inventários continuam a ser uma documentação com grandes 

virtualidades. Apesar de ser uma fonte aparentemente protocolar e homogênea, eles deixam 

entrever conflitos e tensões latentes na vida cotidiana, que no momento da morte do 

proprietário poderiam se manifestar com mais nitidez, a exemplo das muitas pendências 

envolvendo escravos e herdeiros e o movimento das fugas. Estes traços, por assim dizer 

silenciosos, serão por nos explorados no sentido de entender as peculiaridades da escravidão e 

da resistência escrava no município.                                                 

Processos Criminais: Em termos de estrutura formal, um processo crime obedecia a 

diferentes etapas e era composto de várias peças.53 Apesar de algumas variações ao longo do 

                                                 
53 Além do famoso Livro Cinco das ordenações Filipinas, a legislação penal brasileira foi alterada em função do 
contexto pós-independência, quando foram sancionados o Código criminal do Império e o Código do processo 
criminal, respectivamente em 1830 e 1832. Este último foi sofreu duas grandes reformas: em 1841 e 1871.  Ver 
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século, seguiu um ritual mais ou menos uniforme. Geralmente ele começava com o inquérito 

policial, dirigido por um delegado ou sub-delegado de polícia. A partir da queixa ou denúncia 

do crime, feita pelo queixoso, o promotor de justiça ou mesmo alguém da comunidade, os 

fatos eram circunstanciados, com a descrição do local do ocorrido, a data, o tipo de delito e os 

principais envolvidos. Em seguida, era feito um exame de corpo de delito ou uma vistoria no 

local do crime. Logo depois, a vítima e as primeiras testemunhas eram ouvidas. Caso fosse 

preso em flagrante ou imediatamente após o ocorrido, era feito junto ao réu o chamado auto 

de qualificação. Vencida essa etapa, a autoridade competente fazia uma espécie de relatório, 

que por sua vez era remetido ao juiz municipal. Aqui o processo entrava numa segunda etapa. 

A par das circunstâncias e dos fatos, o juiz aceitava ou não a denúncia. Se não aceitasse, o 

processo era arquivado ou então as peças eram devolvidas à autoridade policial para a re-

instrução do processo, no sentido de evidenciar melhor as provas contra o suposto criminoso. 

Caso o processo fosse aceito, era remetido ao promotor público para a pronúncia do (s) 

acusado(s). Nesse momento, o juiz municipal passava a dirigir os autos, com a inquirição de 

testemunhas e réus, das razões dos advogados de defesa e de acusação e com a reunião de 

mais provas. É a chamada formação da culpa. Concluídos os trabalhos dessa etapa, o réu era 

enquadrado em um dos artigos do código criminal e tinha seu nome lançado no rol dos 

culpados, através de um libelo criminal oferecido pelo promotor. Após estar devidamente 

instruído, o processo era remetido ao Juiz de Direito, autoridade responsável pela direção do 

julgamento propriamente dito da causa. Mais uma vez, testemunhas e réus eram convocados; 

o promotor e os advogados de defesa e de acusação apresentavam seus arrazoados finais. 

Depois de tudo isso, era apresentada ao corpo de jurados uma série de questões atinentes ao 

crime, que deveriam ser respondidas na afirmativa ou negativa. A par desse quadro de 

respostas, o Juiz de Direito estabelecia a pena ou a absolvição para o réu por meio de uma 

sentença. Determinados delitos eram julgados por um corpo de jurados. Findo o processo em 

primeira instância, as partes podiam interpor recurso junto ao Tribunal da Relação de 

Pernambuco, em Recife, ou ao Supremo Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro.  

A exemplo dos inventários, as ações criminais também não foram pensadas pelos seus 

agentes como fontes históricas. Porém, elas se transformaram numa das mais interessantes 

séries documentais utilizadas pelos historiadores para entender não só o discurso e a lógica de 

funcionamento da justiça (mediante a análise da ação e o saber de juízes, promotores, 

                                                                                                                                                         
Código Philippino...; Pierangelli, José Enrique. Códigos penais do Brasil. Evolução histórica. Bauru; Jalovi, 
1980, pp. 167/265; Código do processo criminal de primeira instância do Império do Brasil. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Typographia Franceza, 1842.    
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advogados e escrivãos), mas, principalmente, as tensões e conflitos de sociedades 

atravessadas por divisões e assentadas em fortes hierarquias sociais tecidas no tempo e no 

espaço, como era caso da sociedade escravista brasileira do século XIX.54    

Em termos de historiografia campinense, mais uma vez coube a Elpídio de Almeida o 

pioneirismo no uso dos processos crimes como fonte histórica, em que pese as suas limitações 

interpretativas, ligadas ao contexto histórico em que viveu e ao arcabouço teórico e 

metodológico que informou a obra que escreveu em homenagem ao centenário da cidade.55 A 

exemplo da historiografia brasileira como um todo, vários trabalhos locais, principalmente 

aqueles de natureza acadêmica, vêm utilizando esse tipo de material para a reconstituição de 

diferentes aspectos da história de Campina Grande.56 

Na nossa pesquisa conseguimos localizar, aproximadamente, 60 ações criminais, que 

versam sobre os mais diferentes tipos de delito, a exemplo de homicídios, ferimentos, roubos, 

furtos e ofensas morais, que oferecem um painel das tensões e conflitos vividos pela 

sociedade no contexto e na dinâmica do século XIX, particularmente no período que vai do 

ano de 1832 até 1889. Quanto aos escravos, aparecem aí em diferentes papéis: na condição de 

vítimas, de réus, como testemunhas informantes de crimes de terceiros ou mesmo 

coadjuvando as ações principais. Pretendemos explorar essa documentação no primeiro e, 

especialmente, no quarto capítulo, quando buscaremos, a partir da análise do fenômeno da 

criminalidade (visto em suas múltiplas dimensões), entender a lógica e a estrutura de 

funcionamento de uma cultura de resistência escrava. 

Ações Cíveis de Liberdade e Escravidão: Embora a sociedade escravista limitasse a 

personalidade jurídica e humana dos cativos, ao concebê-los como coisas, em determinadas 

situações esse quadro se alterava, em função do uso, por diferentes sujeitos sociais, de 

elementos do Direito positivo e costumeiro. É o caso das ações cíveis de liberdade e 

escravidão, acionadas em determinados contextos históricos por escravos e senhores, com 

objetivos muitas vezes opostos: os cativos, quando percebiam que determinados direitos seus 

                                                 
54 O primeiro (senão um dos primeiros) trabalho a usar sistematicamente processos criminais foi escrito pela 
socióloga Maria Sylvia de Carvalho Franco. No que diz respeito à escravidão, esse pioneirismo coube à 
historiadora Suely Robles Queiroz. Ver FRANCO, Maria Silvia de Carvalho. Homens livres na ordem 
escravocrata. São Paulo: Ática, 1974; QUEIROZ, Suely Robles Reis. Escravidão negra em São Paulo. Rio de 
Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1977.           
55 . Ver ALMEIDA Elpídio. Op.cit.    
56 Ver SOUSA, Fabio Gutemberg R. B. de. Cartografias e imagens da cidade: Campina Grande (1920-1945). 
Doutorado em História. Campinas: UNICAMP, 2001; SOUZA, Antonio Clarindo de.  Lazeres permitidos, 
prazeres proibidos: cultura e lazer em Campina Grande (1945-1965). Doutorado em História. Recife: UFPE, 
2002.  
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estavam sendo violados; os senhores quando viam seus interesses de proprietários 

contrariados.  

Uma ação cível começava quando uma das partes interessadas entrava com uma 

petição em juízo.57 No caso do escravo, ele tinha que apresentar a petição através de um 

terceiro, que podia ser assinada por qualquer homem livre. Se o pedido fosse deferido, o Juiz 

municipal de órfãos nomeava um curador e solicitava um depositário, pessoa que ficava 

responsável pela guarda do escravo até o desfecho do processo. O passo seguinte era notificar 

o senhor, em pessoa ou através de um seu procurador, geralmente um advogado. O próximo 

passo era o pedido de audiência, feito pelo curador, quando eram apresentadas as razões do 

escravo e a contrariedade do senhor. Após isso, começava a etapa das inquirições das 

testemunhas de defesa e acusação. Depois de analisar as peças processuais e as 

argumentações das partes em litígio, o Juiz de Direito pronunciava a sua sentença. Nessa 

etapa, a parte perdedora poderia interpor um embargo, que poderia ser aceito ou não. Se 

mantida a sentença, a exemplo das ações criminais, cabia recurso junto ao tribunal de segunda 

(Recife) e de terceira instância (Rio de Janeiro). 

Pela escassez de estudos locais sobre o nosso tema, ainda não foi dada a esse tipo de 

fonte a importância que ela merece. Entretanto, em termos nacionais, são um dos suportes 

empíricos mais recorrentes que a nova historiografia vem lançando mão no sentido de 

iluminar aspectos pouco explorados da história do cativeiro em nosso país, especialmente 

aqueles ligados ao agenciar humano dos próprios escravos e ao significado da lei numa 

sociedade escravista.58 

Para Campina Grande, localizamos pouco mais de 70 ações cíveis de escravidão e 

liberdade, quase todas referentes aos últimos anos da escravidão, ou seja, entre as décadas de 

1870 e 1880. Nelas, senhores e escravos acionam a justiça por diferentes razões. Os senhores, 

basicamente, por terem perdido os prazos da matrícula em função da queima dos papéis pelos 

quebra-quilos em 1874. No caso dos escravos, os motivos mais recorrentes na alegação de 

seus pleitos perante a justiça eram os seguintes: escravização ilegal; maus-tratos; importação 

depois da Lei de 07 de novembro de 1831; não registro na matrícula geral de 1872 e 1886; 

apresentação de um pecúlio para a compra da alforria etc. Esse material será utilizado 

especialmente no quarto capítulo da tese, no qual discutimos os embates de senhores, escravos 
                                                 
57 As ações cíveis eram regulamentadas pelo Código Filipino, especialmente o Livro Três, as leis costureiras e 
extravagantes portuguesas e toda uma nova legislação posteriormente produzida durante a história do Império 
brasileiro no século XIX. Ver Código Philippino...Op. cit.  
58 Estudo seminal a este respeito no Brasil foi desenvolvido pelo historiador Sidney Chalhoub, em sua tese de 
doutorado que posteriormente foi transformada em livro. Ver CHALHOULB, Sidney. Visões da liberdade. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990.   
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e seus respectivos aliados em torno das experiências e significados da liberdade e do cativeiro 

ao longo do século XIX. 

  Além das três séries até aqui discutidas, no trabalho de reconstituição das 

experiências escravas em Campina Grande utilizaremos fontes complementares, tais como 

Relatórios de Presidentes da Província e do Ministério da Justiça; Códices da Polícia; Coleção 

de Leis Provinciais; Livros de Notas; Livros de escritura de compra, venda e troca de 

escravos; Livros de assentos de batismos, casamentos e óbitos; Jornais e periódicos; Listas de 

matrículas de escravos e Censos populacionais; Correspondência oficial entre autoridades da 

Paraíba e províncias vizinhas.  

Estruturando a tese 
Para atingir as metas traçadas acima, estruturamos a tese em quatro capítulos, cujos 

primeiros contornos passamos a apresentar e a detalhar em seguida, no que diz respeito às 

questões centrais desenvolvidas em cada um deles.  

 Primeiro capítulo: o objetivo do primeiro capítulo é apresentar os cenários e alguns 

dos personagens com nos quais os escravos viveram e conviveram. Ele se justifica tanto pelas 

lacunas constatadas na historiografia existente como também pelo desenvolvimento inicial de 

algumas questões metodológicas e históricas que irão atravessar o trabalho de ponta a ponta. 

Assim, embora o nosso trabalhar priorize aspectos de cultura e da resistência escrava no 

antigo município de Campina Grande, durante o século XIX, partimos do pressuposto de que 

é impossível entender essas questões desvinculadas da dinâmica histórica em que elas 

estavam inseridas. Daí a necessidade de compreender o processo de formação histórica 

daquela sociedade, para se perceber como, simultaneamente, até que ponto os seus elementos 

caracterizadores condicionam e foram condicionados pelo agenciar dos personagens 

principais da nossa trama.  

 Situada no chamado agreste da Borborema, funcionando como ponto de convergência 

entre o litoral e o sertão, Campina Grande não deixou de sofrer os influxos históricos de uma 

região de fronteira, uma verdadeira encruzilhada de relações, homens e idéias59. Nesse 

ambiente se formou, ao longo do século XIX, uma sociedade com traços que eram ao mesmo 

tempo peculiares, mas que também acompanharam o contraditório processo de formação do 

Estado imperial, em termos de instituições e de grupos sociais. É para essa realidade em 

                                                 
59 Esse traço caracterizador de Campina Grande pode ser exemplificado com o fato de que era comum os 
moradores locais terem propriedades em localidades vizinhas ou até mesmo em municípios de outras províncias. 
Como também o contrário era verdadeiro, ou seja, proprietários de outras áreas terem bens por aqui, realidade 
essa que costuma aparecer com freqüência na documentação pesquisada, conforme veremos em diferentes 
momentos do trabalho.  
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mutação que chamaremos a atenção no capitulo, discutindo os seguintes itens: esboço de 

formação histórica de Campina Grande no contexto de ocupação e expansão do interior, 

processo esse que remonta ao final do século XVII e ao começo do seguinte; caracterização 

dos espaços econômicos formados no município, especialmente a grande propriedade 

algodoeira e pecuarista, a pequena e a média propriedade agrícola comercial e de subsistência; 

caracterização dos principais grupos livres da sociedade local, a exemplo dos grandes 

proprietários, burocratas, homens pobres livres e suas tensões; correlacionar, através das 

diferentes conjunturas políticas do século XIX, as articulações dos grupos locais no contexto 

maior de formação do Estado imperial no Brasil oitocentista. 

 Segundo capítulo: se no capitulo anterior, em função de sua natureza panorâmica, 

predomina um enfoque mais horizontal da realidade, a partir daqui a abordagem começa a se 

verticalizar, com o aprofundamento do objeto de estudo. Assim, o objetivo principal deste 

capítulo é recuperar o mundo da escravidão em Campina Grande do século XIX, através da 

caracterização de suas variáveis econômica, demográfica e social. 

 Dadas essas premissas gerais, pretendemos desenvolver mais detidamente os seguintes 

pontos: origens étnicas dos escravos de Campina Grande, destacando seus vínculos com a 

história do tráfico africano para o porto do Recife; padrões de distribuição e de posse dos 

escravos entre os proprietários locais; o processo de crioulização e a reprodução natural da 

escravaria local; ocupação e distribuição da população escrava entre as diversas atividades 

econômicas, tais como a grande lavoura, a pecuária, a cultura de subsistência, as atividades 

domésticas e artesanais; o valor e peso da propriedade escrava no conjunto da economia local; 

o papel da cor e de suas implicações para a escravaria e demais grupos sociais. Enfim, o 

objetivo do capítulo é perceber como essas condições materiais influíram no estabelecimento 

de padrões de sociabilidades entre senhores e escravos locais ao longo do século XIX. 

 Terceiro capítulo: aqui retomamos algumas questões do capítulo anterior para discutir 

o processo de formação de uma comunidade escrava em Campina Grande, ao longo do século 

XIX, com especial ênfase no mundo do trabalho e do parentesco consangüíneo e espiritual. 

Para isso, pretendemos discutir aspectos ligados ao cotidiano do trabalho e às condições 

materiais de existência da escravaria nas diversas atividades sócio-econômica e tipos de 

plantéis; o processo de formação e as peculiaridades da família e do parentesco escravo e suas 

condições de reprodução no tempo; a trajetória de grupos familiares e seu papel no processo 

de formação de uma comunidade de interesses. 

           Quarto capítulo: esse capítulo tem como meta central acompanhar e discutir mais 

detidamente, a partir de uma série de condicionantes e variáveis históricas, a gestação de uma 
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cultura de resistência escrava, em suas mutações e permanências, ao longo do século XIX no 

antigo município de Campina Grande. Para atingir esse objetivo, discutimos três tópicos, a 

saber: a criminalidade escrava e seus significados políticos e sociais; o movimento de fugas, 

sua dinâmica ao longo do tempo e as disputas em torno de diferentes noções sobre a liberdade 

e o cativeiro nos tribunais de Campina Grande, discutindo as conjunturas que condicionavam 

uma maior ou menor incidência de iniciativas de lutas escravas na arena da justiça; principais 

personagens envolvidos nesses embates; importância dessas lutas para a elaboração de uma 

consciência escrava em torno de determinados direitos e sua importância para o próprio 

desmoronamento da instituição escravista em Campina Grande. 

 Nas considerações finais retomamos as questões centrais de tese, confrontando 

os seus resultados com os observados nas diferentes regiões do Brasil, ressaltando as 

convergências e similitudes existentes entre eles e assim melhor explicitando a pertinência das 

hipóteses por nós desenvolvidas. 
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CAPÍTULO I 

CAMPINA GRANDE, UM MUNICÍPIO NA PERIFERIA DO IMPÉRIO 
 

O objetivo deste primeiro capítulo é apresentar um panorama histórico de Campina 

Grande, inserindo-a sempre que possível no contexto mais amplo da história da província e da 

própria nação no século XIX, antes de entrarmos diretamente no tema da tese. Consideramos 

ser esse um procedimento correto por entendermos que, embora os escravos tenham forjado a 

sociedade em que viveram, também foram condicionados por ela em suas ações, sentimentos 

e pensamentos. Nesse sentido, dividimos o texto em três partes: num primeiro momento 

traçamos um breve panorama histórico da Paraíba, destacando as peculiaridades de Campina 

Grande; num segundo momento discutimos alguns aspectos sócio-econômicos do município 

e, por fim, traçamos as características das relações sociais e políticas mais amplas de seus 

grupos constitutivos, destacando as tensões e os conflitos que os envolviam na vida cotidiana.  

Fundamentos históricos do processo de formação da Paraíba 
Em 1804, Luiz da Motta Feo, investido do cargo de Governador e Capitão General, 

empreendeu uma viagem oficial pelo interior da Capitania da Paraíba do Norte. Ele se fez 

acompanhar dos sargentos mores Mathias da Gama Cabral, Francisco Xavier de Mello Ozório 

e o oficial da secretaria, Francisco Xavier Monteiro da Franca. Montados em lombo de 

cavalos, os membros da comitiva saíram da capital da capitania, a cidade de Paraíba do Norte, 

na manhã do dia 10 de agosto daquele ano, com o objetivo de arrecadar, em diversas 

localidades do interior, a Real Contribuição, um imposto estabelecido por carta régia de 06 de 

abril de 1804. A comissão percorreu 111 léguas, tendo alcançado a Real Vila de Souza em 

31/08/1804, ponto extremo do território no sentido leste/oeste, já próximo à fronteira com a 

capitania do Ceará. Após uma breve estadia naquela localidade, a comitiva iniciou a viagem 

de volta, percorrendo a mesma distância, tendo chegado ao local de partida na noite de 08 de 

setembro, depois de 30 dias de jornada. Nesse intervalo de tempo, os membros do grupo 

fizeram paradas em diferentes localidades da região, incluindo povoados e vilas, onde 

descreveram suas respectivas paisagens, os acontecimentos marcantes alí ocorridos e as 

pessoas com quem se depararam.60 

                                                 
60 Ver Relatório da viagem que fez aos Sertões da Capitania da Parahyba do Norte o Governador General Luiz 
da Motta Feo (1804-1805). Documento Nº 17, Lata 5. Arquivo do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro 
(doravante AIHGB). Nomeado em janeiro de 1802, Luiz da Motta Feo, “Vice Almirante, Fidalgo e Cavaleiro da 
Casa Real, Chefe da Divisão da Armada Real e Comandante da Primeira Divisão da Brigada Real da Marinha”, 
tomou posse do cargo em 12 de setembro daquele mesmo ano e nele permaneceu até 24 de julho de 1805. Além 
da Paraíba, também governou o Ceará e Angola. Ver PINTO, Irenêo Ferreira. Datas e notas para a história da 
Paraíba. Vol. I. João Pessoa: EDUFPB, 1977, pp. 226/233. Para uma discussão sobre o processo de 
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Ao que parece, Luiz da Mota Feo foi o primeiro a percorrer o território da capitania no 

século XIX.61 Com isso, ele deu prosseguimento a uma prática iniciada antes dele e que 

continuou depois de sua gestão, levada adiante por outros dirigentes, como alguns dos futuros 

presidentes da província ao longo dos oitocentos, procurando assim levar aos seus mais 

longínquos rincões os ares da “civilização.” No instante em que percorreu os caminhos do 

interior, a capitania vivia um momento particular de sua história. 

A conquista, a ocupação e o povoamento do território paraibano faziam parte de um 

projeto mais amplo de expansão dos interesses coloniais rumo ao norte da América 

portuguesa, na segunda metade do século XVI. Nesse contexto, quando em 1534 o Estado 

metropolitano resolveu ocupar efetivamente as terras de sua mais nova colônia, através da 

política das capitanias hereditárias, a Paraíba fazia parte da capitania de Itamaracá, entregue 

ao fidalgo luso Pero Lopes de Souza, e seus limites iam de Igarassu até a Baia da Traição. 

Posteriormente, em 1574, foi desmembrada e transformada em Capitania Real, vinculada 

diretamente à Coroa. Daí até a fundação oficial da cidade da Paraíba do Norte em 1585, vista 

como marco simbólico da conquista, desenrolaram-se conflitos dos mais variados tipos, 

envolvendo diferentes sujeitos sociais, portadores de projetos e interesses específicos em 

disputa naquele contexto histórico. 62         

Nesse processo, os primeiros colonos aqui aportados tiveram que lidar com diversas 

adversidades, a começar pelos obstáculos interpostos por uma natureza desconhecida, muitas 
                                                                                                                                                         
recrutamento e a importância dos governadores e capitães-mores no contexto da política de domínio no Império 
colonial português, ver MONTEIRO, Nuno Gonçalo. “Governadores e capitães-mores no Império atlântico 
português no século XVIII”. In. BICALHO, Maria Fernanda e FERLINI, Vera Lúcia Amaral (Orgs). Modos de 
governar: idéias e práticas políticas no Império português séculos XVI a XIX. São Paulo: Alameda, 2005, pp. 
93/115.  
61 Nesse sentido, o historiador Wilson Seixas se equivocou ao afirmar que Luiz Antonio da Silva Nunes, 
presidente da Província entre 17/04/1860 e 17/03/1861, foi o primeiro dirigente a fazer uma viagem pelo interior 
da Paraíba, ocorrida em 1860. Ao que parece, essa prática remontava à época colonial e tinha um sentido 
administrativo e político: reforçar os laços ente os súditos e os representantes de Sua Majestade nos mais 
longínquos rincões do Império colonial português da América. Em 1735, por exemplo, Pedro Monteiro de 
Macedo, que havia tomado posse como governador da Paraíba no ano anterior, percorreu o litoral e os sertões da 
Capitania, visando encontrar soluções para enfrentar o problema da dependência em relação a Pernambuco. Ver 
SEIXAS, Wilson Nóbrega (Org). Viagem através da província da Paraíba. João Pessoa: A União, 1985; 
MENEZES, Mozart Vergetti. “Sonhar o céu, padecer no inferno: governo e sociedade na Paraíba do século 
XVIII”. In. BICALHO, Maria Fernanda e FERLINI, Vera Lúcia Amaral (Orgs). Op.cit. pp. 327/340.           
62 A bibliografia clássica sobre o processo de conquista e colonização da Paraíba é extensa, quase sempre 
marcada por um tom ufanista e épico. Ver, a título de exemplo, ALMEIDA, Horácio. História da Paraíba. Vol. 
I. 2ª ed. João Pessoa: EDUFPB, 1997; MARIZ, Celso. Apanhados históricos da Paraíba. João Pessoa: A União, 
1994; MACHADO, Maximiano Lopes. História da Província da Paraíba. Vol. I. João Pessoa: EDUFPB, 1977; 
PRADO, J. F. de Almeida. A conquista da Paraíba. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1964; Pinto, 
Irenêo Ferreira. Op.cit. Atualmente a historiografia paraibana passa por um processo de renovação, em grande 
medida devido à produção de trabalhos acadêmicos resultado de teses e dissertações, frutos da expansão dos 
cursos de pós-graduação em âmbito local e nacional. Dentre os temas que estão sendo renovados, a formação 
histórica da sociedade paraibana (incluindo aí a conquista e colonização) não poderia ficar de fora devido a sua 
importância estratégica. Sobre a questão, ver GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e açucares: política e 
economia na capitania da Parahyba-1585-1630. Bauru: EDUSC, 2007.        
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vezes cheia de ciladas. Porém, dois outros poderosos inimigos, estes de natureza humana, se 

apresentavam ao processo de colonização portuguesa. De um lado outros povos europeus 

“concorrentes” externos e, de outro, os diversos grupos indígenas, habitantes originais da 

terra.  

Dentre os povos europeus que disputaram a conquista e a posse da terra recém 

descoberta, destacaram-se inicialmente, pela sua persistência, os franceses, que nunca 

aceitaram de bom grado os termos do Tratado de Tordesilhas. Com o apoio tácito do Estado 

francês, grupos de comerciantes e corsários daquele país aqui se fixaram em ocasiões 

diferentes ao longo dos primeiros tempos da colonização. Na Paraíba, eles fizeram diversas 

incursões, estabelecendo relações de escambo com os grupos de índios locais. Estes, em troca 

de diversos objetos de uso cotidiano, trabalhavam no processo de derrubada de madeiras, 

mormente o pau-brasil, matéria prima largamente utilizada em indústrias manufatureiras.  

A convivência entre franceses e indígenas acabava gerando alianças políticas, levando 

assim a confrontos armados destes com os portugueses e seus aliados. As primeiras décadas 

de história da Paraíba testemunham alguns conflitos dessa natureza, colocando em risco o 

projeto colonizador luso.   

Nem com a fundação da cidade da Paraíba do Norte e a montagem dos primeiros 

engenhos de açúcar nas várzeas ao seu redor, marco do processo colonizador luso em terras 

paraibanas, o espectro do perigo externo deixou de espreitar o horizonte dos colonizados 

portugueses. Com saída momentânea de cena dos franceses, empurrados para o extremo norte 

do então território português nas Américas (ou seja, as futuras Capitanias do Rio Grande do 

Norte, Ceará e Maranhão), outros europeus continuaram a disputar com os lusos, “palmo a 

palmo”, terras e posições de mando, a exemplo de corsários e piratas ingleses. Destes, porém, 

os que mais ofereceram resistência ao domínio português foram os holandeses. Ao contrário 

dos franceses e ingleses, cujas investidas se reduziam quase que a ações de rapina ao longo da 

costa paraibana, os batavos resolveram atacar no centro da colonização, ao se instalarem 

diretamente nos principais núcleos populacionais então montados e nas zonas produtoras de 

mercadorias, mormente a açucareira. Inserida no complexo jogo geopolítico das potencias 

européias da primeira metade do século XVII, a chamada “guerra do açúcar” foi um de seus 

desdobramentos no novo mundo, entre 1630 e 1654, com a ocupação e exploração econômica 

das capitanias do Norte.63 Na Paraíba, mais uma vez, os invasores holandeses contaram com 

as alianças indígenas para se estabelecerem na região conquistada aos luso-brasileiros. 

                                                 
63 Ver MELLO, Evaldo Cabral de. Olinda restaurada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.  
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Se os colonizadores lusos tiveram que enfrentar sérios obstáculos em relação a grupos 

de estrangeiros europeus, no sentido de implantar um projeto de dominação em terras 

tropicais de além-mar, as dificuldades não foram menores no que diz respeito a um outro tipo 

de “óbice”: os diversos grupos indígenas habitantes do território do que posteriormente veio a 

se transformar na capitania e depois província da Paraíba do Norte. Entretanto, havia uma 

diferença fundamental: enquanto os conflitos com os europeus foram conjunturalmente 

pontuais, os confrontos com as populações nativas foram reiterados ao longo do tempo, sendo 

sistematicamente renovados a cada conjuntura histórica. 

Quando da chegada dos primeiros colonizadores portugueses, o litoral da Paraíba era 

habitado por grupos indígenas pertencentes à nação tupi, representados pelos potiguares e 

tabajaras. Estes haviam se fixado há pouco tempo, obedecendo à lógica das rotas de 

migrações periódicas que caracterizava a vida desses povos antes da chegada dos europeus. 

No encontro que se seguiu com os colonizadores, a reação desses mesmos grupos variou no 

tempo e no espaço, indo da negociação e das alianças tácitas, até à guerra aberta. No caso dos 

potiguares, estes fizeram alianças preferenciais com os franceses, motivados por duas razões: 

o escambo e o combate aos portugueses. Com isso acabaram impingindo várias derrotas 

militares às primeiras expedições de conquista luso-espanhola, vindas de Olinda ou da Bahia. 

Nesse contexto, se transformaram no principal obstáculo da colonização europeu em terras 

paraibanas, a ponto de redimensionar os planos iniciais dos conquistadores. Quanto aos 

tabajaras, também alternaram a tática de guerras e alianças com os colonizadores. Só que, ao 

contrário dos potiguares, se aliaram preferencialmente aos portugueses, sendo esse um fator 

fundamental para o triunfo desses últimos na conquista e posse do território, culminando com 

a assinatura do “acordo” de paz selado no dia 05/05/1585 entre o cacique Piragibe e o chefe 

militar português João Tavares, evento esse transformado posteriormente numa espécie de 

“mito fundador” da história da Paraíba.64 

Porém, essa história, feita de conflitos e negociações entre colonizadores e 

colonizados, prosseguiu pelos anos seguintes, é verdade que em novos patamares. No 

confronto com os colonizadores, milhares de índios do litoral morreram vítimas de guerras, 

doenças, escravização etc. Os que conseguiram escapar tiveram destinos distintos: uma parte 

se deslocou para pontos mais afastados do litoral e outra migrou para as vizinhas capitanias do 
                                                 
64 Para a elaboração desse mito fundador, cuja estrutura básica até hoje é repetida na historiografia clássica e nos 
livros didáticos de história da Paraíba, muito contribuiu um relato feito por um membro da Companhia de Jesus 
que teria sido testemunha ocular de muitos dos episódios posteriormente selecionados para contar a história de 
nossas origens. Ver Sumário das armadas. 5ª ed. Campina Grande: FURNE/UFPB, 1983. Mais recentemente a 
historiografia local vem lançando um novo olhar sobre a questão, buscando problematizar esse silêncio. Ver 
MEDEIROS, Ricardo Pinto. O descobrimento dos outros. Doutorado em História. Recife: UFPE, 2000.         
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Rio Grande do Norte e do Ceará, ainda em processo de ocupação e conquista, onde 

prosseguiram resistindo. Por opção ou imposição das circunstâncias históricas, após terem a 

maior parte de suas terras expropriadas pelos colonos e pelo Estado, ele foram confinados em 

aldeamentos administrados pelos jesuítas até meados do século XVIII, e posteriormente em 

diretórios dirigidos por chefes tribais ou representantes leigos indicados pelo Estado. Estas 

circunscrições possibilitaram o aparecimento futuro de povoados, vilas e cidades. 65       

Se no litoral os portugueses enfrentaram a resistência dos agrupamentos indígenas lá 

existentes, nas terras do interior da capitania as coisas não andaram melhor para o lado deles. 

Aí viviam os índios da nação tapuia, divididos em subgrupos, tais como Cariris, Ariús e 

Bultrins, que ofereceram uma resistência redobrada aos intentos “civilizadores” dos luso-

brasileiros, embora a sociedade resultante desse processo de destruição/amalgamento seja 

impensável sem a incorporação demográfica e cultural dessa “gente”. A exemplo das regiões 

circunvizinhas, o sertão da Paraíba foi palco de um dos capítulos mais dramáticos da história 

da conquista e ocupação da América portuguesa, a denominada “guerra dos bárbaros”. Em 

jogo estavam diferentes concepções de mundo, incluindo aí padrões culturais, formas de se 

relacionar com a natureza, de organização social e de poder, além de sistemas de propriedade. 

A guerra consistiu num conjunto de acontecimentos políticos e militares, passados entre 

meados do século XVII e as primeiras décadas do século XVIII, envolvendo os colonizadores 

de um lado e, de outro, diferentes agrupamentos indígenas de origem tapuia. Apesar de 

derrotados, estes últimos impuseram sérios reveses aos portugueses e seus aliados.66 

Até a guerra de expulsão dos holandeses, a colonização da Paraíba e demais capitanias 

do norte praticamente se restringia à pequena faixa litorânea e seus arredores.  Nesse espaço 

                                                 
65 A história da resistência indígena na Paraíba, como de resto em várias partes do Brasil, ainda está por ser 
escrita. Uma coisa, porém, é certa: ela não se encerrou com o processo de conquista e ocupação do novo 
território. Nesse sentido, a documentação oficial, a exemplo dos relatórios de presidentes da província, oferece 
pistas interessantes para o século XIX. Segundo uma autoridade que esteve à frente do executivo provincial, em 
1842, os índios estavam abandonando as aldeias, provavelmente fugindo da catequese e do trabalho forçado, 
vagando por diferentes partes do território paraibano. Como antítese a esse estado de coisas, propunha que 
fossem recrutados para suprir a falta de mão-de-obra africana ocasionada pela primeira proibição do tráfico 
negreiro em 1831. Por outro lado, muitos índios aprenderam a fazer uso dos mecanismos tradicionais de 
reivindicação políticas postos ao dispor dos súditos brasileiros pelo “Paternal Governo de Sua Majestade”, como 
era o caso do direito de petição. Em 1861, por exemplo, eles enviaram diversas petições a D. Pedro II nas quais 
“amargamente se queixavam do esbulho das terras do patrimônio que primitivamente lhes foi concedido, 
principalmente por parte das Câmaras de alguns municípios” que, não nos esqueçamos, eram instituições 
monopolizadas por representantes das elites proprietárias locais. Ver Discurso que o Exmº Sr. Ricardo José 
Gomes Jardim, presidente da província da Paraíba do Norte dirigiu n abertura da Assembléia provincial em 04 
de agosto de 1843; Relatório apresentado pelo Exmº Sr. Francisco de Araújo Lima, da província da Paraíba do 
Norte, à Assembléia legislativa provincial em 31 de maio de 1862.  <www.crl.edu/cont/brasil/pari.htm> 
Acessado em março de 2006.    
66 Sobre o assunto, ver PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão 
nordeste do Brasil, 1650-1720. São Paulo: HUCITEC, 2002.     
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os primeiros colonizadores construíram diversos prédios com funções militares, 

administrativas e eclesiásticas, em torno dos quais foram surgindo o casario e as ruelas onde 

moravam e transitavam os seus diferentes moradores. O traçado urbano obedecia, em grande 

medida, às noções de urbanismo luso vigentes à época, adaptado às circunstâncias dos 

trópicos.67 Porém, o fato mais importante foi o surgimento dos engenhos de açúcar, erguidos 

nas várzeas dos rios que circundavam a cidade e que se transformaram nos reais catalisadores 

do processo de ocupação e exploração econômica da região, ao redor dos quais foi se 

gestando uma sociedade baseada na escravidão, na grande propriedade e na monocultura de 

exportação que com o tempo foi se diversificando.68 Esse mundo era alvo freqüente da cobiça 

de outros povos colonizadores europeus, e o episódio mais importante foi o processo que 

culminou com a ocupação holandesa da América portuguesa, episódio esse que na Paraíba 

durou de 1634 a 1654. 

Embora tenham conseguido derrotar os holandeses militarmente, os luso-brasileiros 

tiveram que enfrentar sérios problemas no pós-guerra. No plano interno, houve a 

desestruturação de parte da produção açucareira, devido aos efeitos diretos da guerra, aliada 

ao endividamento dos proprietários, quadro esse agravado por calamidades naturais, tais como 

as estiagens e epidemias que grassaram a região por essa época. Soma-se a essa situação local 

uma conjuntura internacional marcada pelo acirramento da concorrência interimperial, com a 

entrada em cena de outros produtores mundiais de mercadorias tropicais, a exemplo do açúcar 

antilhano. Paralelamente a medidas adotadas para enfrentar os problemas advindos desse 

quadro de crise, a conquista e o devassamento de uma nova fronteira econômica passaram a 

ser vistos como alternativas possíveis, no sentido de consolidar o projeto colonizador, levando 

a um esforço concentrado de grupos de colonos e setores do Estado português. Nesse sentido, 

de diversas partes do território da América portuguesa foi empreendido um movimento rumo 

ao sertão, levando, na prática, à ocupação de terras para além das linhas delimitadas 

                                                 
67 Sobre o urbanismo português e as características labirínticas e militares das vilas e cidades litorâneas da 
colônia, ver ARAÚJO, Emanuel. O teatro dos vícios. Rio de Janeiro: José Olympio, 1996, pp. 29/82.    
68 Conquanto o número e a produção dos engenhos tenham variado ao longo do tempo, até pelo menos meados 
do século XIX esse era o principal setor da economia paraibana, quando desde então começou a perder a 
primazia para o algodão, sendo responsável pela ocupação da maior parte dos escravos e por formar uma 
importante aristocracia política. Segundo levantamento de um presidente de província, em 1852 a Paraíba 
contava com 165 engenhos, isso sem contar as inúmeras engenhocas especializadas na produção de rapadura e 
aguardente. Localizados em grande parte na zona da mata litorânea, alguns deles estavam espalhados pelo 
interior da província, inclusive em Campina Grande. Ver Relatório apresentado a Assembléia legislativa 
provincial da Paraíba do Norte pelo Exmº presidente Antonio Coelho de Sá Albuquerque em 03 de maio de 
1852. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.  
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imaginariamente pelo Tratado de Tordesilhas, ainda no século XV.69 Estas áreas foram se 

transformando, na ótica desses agentes, em portadoras de riquezas minerais, em produtoras de 

alimentos, propícias à criação de gados e à valorização mercantil de terras inexploradas; de 

quebra, também em celeiro de mão-de-obra e conversão de almas para a “fé católica”, embora 

nem sempre as coisas tenham corrido tão qual os europeus imaginavam inicialmente.   

Na Paraíba esse movimento adquiriu configuração histórica particular. Até então seu 

território só chegava até as montanhas da “Ocupaoba”, ou seja, algumas léguas além dos 

últimos núcleos populacionais de origem européia fundados no litoral. Em meados do século 

XVII esse quadro começou a ser alterado, quando grupos de sertanistas, de forma espontânea 

ou oficial, começaram a devassar um novo território. Originários quase sempre da Bahia e de 

Pernambuco, esses homens partiam do Rio São Francisco, onde alcançavam o alto sertão da 

Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará e Piauí. Depois de consolidada essa primeira rota de 

conquista, no sentido oeste/leste, posteriormente surgiu uma nova, em sentido inverso, saindo 

do litoral rumo ao sertão. Com suas boiadas e missões religiosas, uma forma peculiar da 

política da cruz e da espada nos sertões, esses agentes contribuíram para a fundação de 

núcleos populacionais que dariam origem a uma nova sociedade, que Capistrano de Abreu 

denominou de “civilização do couro.”70 

Dentre os sertanistas se destacaram os Oliveira Ledo, originalmente ligados aos Garcia 

D’Ávila (chefes da poderosa Casa da Torre), mas que com o tempo foram se tornando 

autônomos, em função das mercês e dos privilégios recebidos da Coroa portuguesa pelos 

serviços prestados. Estes chegaram ao alto sertão da Paraíba onde, depois de travarem 

alianças e renhidas lutas com os grupos indígenas locais, fundaram os primeiros povoados, 

penetrando em território à dentro. Segundo reza a lenda, um dos membros do referido clã, de 

nome Teodósio de Oliveira Ledo, teria descido à região do Piancó, acompanhado de um 

grupo de índios Ariús; chegando numa vasta campina no meio da Serra da Borborema, situada 

a meio caminho entre o litoral e o alto sertão, os aldeou. Assim teria sido fundada Campina 
                                                 
69 Como se sabe, sertão é um termo que haveria de ganhar um lugar de destaque, tanto na história como na 
literatura. Para o objetivo que nos interessa aqui, convém dizer que no período em foco significava o lugar 
estabelecido além do litoral (o marco inicial da colonização de matriz européia) que foi sendo paulatinamente 
devassado. Sua imagem estava, portanto, associada ao desconhecido, à idéia de fronteira.  Nesse sentido, não era 
sinônimo de aridez e estiagem, até porque seu meio ambiente e sua geografia humana eram bastante 
diversificados. No século XIX vai cada vez mais sendo associado à idéia de barbárie, em contraponto a 
civilização vinda do litoral, imagens essas presentes nos relatos e impressões de autoridades e viajantes que 
percorreram o seu território à época. Só no final do século é que a correlação sertão/estiagem vai se impondo, 
embora continue a conviver com outros estereótipos que sobrevivem até hoje, como o mito da violência, da 
desordem e do caos. Ver ARAÚJO, Emmanuel. “Tão vasto, tão ermo, tão longe: o sertão e o sertanejo nos 
tempos coloniais”. In. DEL PRIORE, Mary (Org). Revisão do paraíso. Rio de Janeiro: Campus, 2000, pp. 45/91.     
70 Ver ABREU, João Capistrano de. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Belo Horizonte/São Paulo: 
Itatiaia/EDUSP, 1988.      
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Grande, passando da condição de povoado (1697) à de vila (1790) e depois cidade (1864). 

Através de favores políticos e de confirmações de pedidos de sesmarias, a sua descendência 

formou um dos primeiros clãs locais, núcleo originário de uma extensa parentela cujo 

desenvolvimento atravessou os anos seguintes, exercendo poder baseado no controle da terra, 

no acesso e monopólio dos cargos públicos e no domínio sobre outros homens. 71 

Reconstituir os traços históricos de Campina Grande não é uma tarefa fácil pelas 

muitas lacunas ainda existentes, requerendo ainda muitas pesquisas originais. Talvez um bom 

ponto de partida seja a análise crítica de descrições que algumas autoridades deixaram para a 

posteridade. O já mencionado governador Luiz da Mota Feo, quando de sua viagem pelos 

sertões da Paraíba, incluiu em seu roteiro a então Vila Nova da Rainha. No dia 13/08/1804 ele 

foi recebido festivamente “pelas principais pessoas” do Bacamarte, termo limite do município 

em direção à capital, tendo jantado e pernoitado no lugar chamado Logrador. No dia seguinte, 

14/08/1804, retomou a viagem. Após caminhar seis léguas, finalmente chegou à sede da vila, 

onde foi recebido oficialmente pelo “Capitão mor com todo o corpo da oficialidade, e muita 

Gente”. Eis a impressão que deixou registrada:  

Esta vila é pouco abundante e pobre, não tem Rua regular, e são poucas as 
suas casas; tem uma igreja que é a Matriz, e está por fazer, tendo só pronta a 
Capela Mor, não tem casa de câmara, nem cadeia; os seus habitantes são 
poucos, e vivem a maior parte em diversos distritos; as suas agencias são 
culturas de algodão e pouca criação de gados, conforme os sítios em que 
moram. Não tem Rio, nem fontes de água pura; e todos bebem, gente, e 
gado de uma lagoa, que há ao pé da Vila, por cujo motivo é péssima a 
água, que aqui se bebe. O clima é úmido e frio, e nas  horas de sol 
quente como o mais sertão. As pessoas principais da vila são o 
Capitão Mor, Sargento Mor, Vigário, Juizes ordinários, vereadores, e 
oficiais da ordenança. O corpo da ordenança desta vila compõe-se de 
doze Companhias, a saber, oito da Infantaria, e quatro de Cavalaria 
com um sargento Mor, todas da mesma Ordenança, sujeitas ao mesmo 
Capitão Mor.72                                 

Depois dos cerimoniais de praxe, o governador reuniu “as principais Pessoas e Povo” 

do lugar para o recolhimento dos donativos para a “Real Contribuição”. No dia seguinte, 

partiu rumo à Vila Real de São João do Cariri; no meio do caminho foi surpreendido, junto 

com a sua comitiva, pela chuva.  

                                                 
71 A exemplo da Paraíba, a historiografia campinense também forjou os mitos fundadores da história de Campina 
Grande; nela se destaca até hoje a figura de Teodósio de Oliveira Ledo, visto como herói civilizador. Ver 
ALMEIDA, Elpídio de. História de Campina Grande. 2ª ed. João Pessoa: EDUFPB, 1979; CÂMARA, 
Epaminondas. Os alicerces de Campina Grande. 2ª ed. Campina Grande: Edições Caravela, 1999; PIMENTEL, 
Cristino. Pedaços da história de Campina Grande. Campina Grande: Livraria Pedrosa, 1958; SILVA FILHO, 
Lino Gomes. Síntese histórica de Campina Grande, 1670-1963. João Pessoa: Grafset, 2005.      
72 Ver Relatório da viagem que fez aos Sertões da Capitania da Parahyba do Norte o Governador General Luiz 
da Motta Feo. Documento Nº 17, Lata 5. AIHGB.   
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Mais de quatro décadas depois, em 1846, Campina seria novamente visitada por uma 

importante autoridade. Porém, desta vez tanto as circunstâncias da viagem quanto a paisagem 

da vila haviam mudado. Por ocasião de uma das secas que castigaram a região no século XIX, 

a de 1845-1849, o presidente Frederico Carneiro Campos aproveitou a ocasião para verificar 

in loco os efeitos causados pela estiagem nos municípios do centro da já agora província da 

Paraíba. Após retornar à capital, encarregou o segundo tenente Francisco Pereira da Silva de 

elaborar um plano para “diminuir seus males”, através da construção de açudes, fontes e 

celeiros públicos nas localidades atingidas. Este, depois de percorrer as diversas vilas e 

povoados, elaborou uma espécie de memorial em que, dentre outras coisas, descreveu os 

lugares visitados. Iniciada a viagem no dia 24/12/1846, seguindo pela “Estrada geral do 

Sertão”, alguns dias depois ele chegou à Vila Nova da Rainha, tendo feito a seguinte 

descrição do lugar: 

Distante do Ingá dez léguas está situada a Vila de Campina Grande sobre 
uma colina de Serra da Borborema; tem uma Igreja Matriz dedicada a N. S. 
da Conceição bastante grande, porém não acabada, uma Igreja da invocação 
de N. S. do Rosário, uma Cadeia muito arruinada, e uma casa de Câmara que 
serve também para reunião do Tribunal do Júri; tem dois açudes, um 
denominado velho, e outro novo, o primeiro está no sul da Vila, no qual 
deságua o riacho Piaba que nasce na lagoa Ginipapinho, e corre a leste, e 
torna-se no tempo de inverno uma concha d’água capaz de resistir a quatro 
ou cinco anos de seca não obstante ser combatido pelas que passam do 
centro não só d’esta província, como de Pernambuco, Ceará, e Piauí.73 

Em 1860 foi a vez de Luiz Antonio da Silva Nunes, presidente recém empossado, 

empreender viagem “para conhecer por si os homens e as coisas do centro da província”. 

Porém, ao contrário de seu colega de posto em 1846 (que chegou até São João do Cariri) 

praticamente repetiu o roteiro feito por seu homônimo Luiz da Mota Feo em 1804, tendo 

partido da capital acompanhado de uma extensa comitiva, em 17/09/1860, e retornado em 

08/12/1860. Mais uma vez Campina Grande foi incluída no roteiro, como passagem 

obrigatória que era para o alto sertão. 

No dia 19/09/1860, Luiz Antonio da Silva Nunes, depois de deixar a vila do Ingá, 

hospedou-se na Fazenda São Bento, de propriedade de Bento José Alves Viana, bacharel em 

direito e magistrado, herdeiro de uma das destacadas aristocracias de Campina Grande. 

Depois de pernoitar na dita propriedade, logo na manhã do dia seguinte, 20/09/1860, a 

comitiva saiu em direção ao núcleo urbano da vila, distante dali três léguas. Quando se 

                                                 
73 Ver Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial da Paraíba do Norte pelo Exm° Presidente da 
Província, o tenente-coronel Frederico Carneiro Campos em 03 de maio de 1847. 
<www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.    
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aproximava do destino traçado, a comitiva foi recepcionada festivamente por outros “cidadãos 

grados”, com direito a foguetório e à execução de música. 

Nas horas seguintes que ali passou pode presenciar as transformações que a vila havia 

sofrido entre a viagem de seu homônimo e a sua própria, conforme registrou o matutino que o 

acompanhava: 

A 1 hora da tarde saiu S. Exa. a percorrer a vila, visitou a cadeia, que é no 
andar térreo da casa da câmara municipal (...) visitou a Igreja Matriz, que é 
um templo de algumas proporções e tem decente decoração (...) A vila é bem 
elegante e a edificação não é má. A melhor casa da vila é de propriedade do 
Dr. Maximiano Lopes Machado, que foi feita ao gosto das belas casas de 
campo dos pitorescos arrabaldes da cidade do Recife. Em Campina Grande 
há muita vida, terra quente, ar puro, fresco, muito saudável e até delicioso 
(...) Às 6 horas da tarde saiu S. Exa. a percorrer a vila até a rua do Seridó 
onde se acham os currais em que pernoitam os gados que descem do centro 
para a feira de Pedras de Fogo. O açude de Campina (...) parece um grande 
rio. S. Exa. tem sido visitado e cumprimentado por todas as pessoas de 
consideração do lugar e circunvizinhanças.74 

Antes de seguir viagem no dia 21/ 09/1860, o presidente recebeu solenes votos de 

felicitações da Câmara municipal, sendo o cortejo “triunfal” acompanhado dos ditos 

“cidadãos grados” do lugar.  

Na década de 1880 foi a vez de um famoso “filho da terra” deixar para a posteridade 

as suas impressões sobre Campina Grande. Trata-se do bacharel Irenêo Joffily, que em mais 

de uma ocasião registrou a sua expectativa acerca do desenvolvimento de sua terra natal. Em 

1883, ele faz a seguinte afirmação sobre a cidade e seu entorno: 

A cidade de Campina Grande conta com 40 casas de comércio, das quais 14 
de fazendas, 1 farmácia e 2 boticas(...). Além da feira de gêneros 
alimentícios, nos sábados, a de gado, nas quintas-feiras de cada semana, 
aumenta-lhe consideravelmente sobre as demais cidades do interior o seu 
movimento comercial. Na zona de agricultura existem em atividades dez 
engenhos (...). Entre as grandes propriedades rurais de cultura de algodão na 
caatinga, notam-se: Passagem, Sossego, Muribeca, Tanques, Surrão, Pau-
Ferro, Caboclo, São Bento, Massapé, Malhada, Jardim, Capivara, Monte, 
Tatu, Saco, Sant’Ana, Castanho. 75 

Algum tempo depois, em 1889, ele voltou ao assunto, emitindo o comentário abaixo 
reproduzido: 

 
Não há dúvida que, pela sua posição topográfica, Campina está destinada a ser 
o empório do sertão, e já de alguma forma o é. Colocada quase na extremidade 
oriental do vasto plateau da Borborema, justamente no meio do território 
paraibano, tão distante das extremas do Rio Grande do Norte, quanto das de 
Pernambuco, é ela, desde a sua fundação, um ponto obrigado de passagem de 

                                                 
74 A novidade nessa viagem foi o fato da mesma ter sido acompanhada em “tempo real” pelo jornal “O 
Imparcial.” Ver Apud. SEIXAS, Wilson Nóbrega. Op.cit. p. 69.    
75 JOFFILY, Irenêo. Notas sobre a Parahyba. 2ª ed. Brasília: Thesaurus, 1977, p. 387.  
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todo o comércio sertanejo (...). O maior progresso desta cidade parte de 
1877, e daí por diante, à proporção que a população aumentava, foi 
também a construção tomando rápido incremento.76 
 

 Essas passagens de diferentes autores em diferentes momentos da história de Campina 

Grande, no século XIX, podem suscitar diversas interpretações, não necessariamente 

excludentes. Em primeiro lugar, podemos perceber, nas entrelinhas de algumas das imagens 

acima reproduzidas, as bases para a construção de uma mitologia criada em torno da “Rainha 

da Borborema” que até hoje perdura: a idéia de que de um simples burgo emergiu, como que 

por milagre dos deuses e grandes homens, a maior cidade do interior do Norte e do Nordeste. 

Por outro lado, para além de qualquer mistificação ideológica construída a posteriori sobre o 

passado, essas passagens escritas por contemporâneos nos permitem vislumbrar de fato 

algumas mudanças que o município sofreu ao longo do século XIX, em termos de relações 

econômico-sociais e redefinições em sua paisagem urbana e rural. Por fim, é interessante 

observar que as referidas passagens podem nos remeter a questões muito mais amplas, como a 

possibilidade de discutir as complexas redes de poder estabelecidas entre os diferentes grupos 

de elites (locais, provinciais, regionais etc), num momento histórico em que um projeto de 

Estado-nação estava em pleno processo de constituição no Brasil. Pretendemos a partir de 

agora aprofundar esses dois últimos aspectos, caracterizando de um lado a formação histórica 

do espaço sócio-econômico de Campina Grande no século XIX e, por outro, fazendo as 

devidas conexões políticas do município no contexto de constituição da ordem imperial, 

percebendo as peculiaridades desse processo da ótica de uma região periférica, atentando para 

as tensões que tudo isso gerou. 

Ao longo do século XIX, a configuração espacial de Campina Grande não foi a 

mesma, tendo sofrido modificações, ora ganhando ora perdendo espaço em relação aos 

municípios vizinhos, em função dos arranjos institucionais e políticos da época. Um dado, 

porém, é certo: seu território era bem maior do que é hoje, com seus 644,1 Km². Devido às 

dificuldades de acompanharmos detidamente essas modificações territoriais, partiremos da 

configuração tomada pelo município em meados daquele século, o palco em que se 

desenrolou a maior parte da história que pretendemos discutir daqui por diante. Segundo 

cálculos elaborados pela historiadora Marly Vianna, a área do município naquela época 

chegava a 3.000 Km². É com esse dado que trabalharemos. 77  

                                                 
76 JOFFILY, Irenêo. Op.cit. p. 389.   
77 Ver VIANNA, Marly de Almeida Gomes. A estrutura de distribuição de terras no município de Campina 
Grande (1840-1905). Mestrado em Economia Rural. Campina Grande: UFPB, 1985, p. 11.  
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Campina distava, aproximadamente, 30 léguas da capital da província, se limitando ao 

norte com as vilas de Alagoa Nova e São João do Cariri; ao sul com as também vilas de 

Cabaceiras e Ingá; a leste com Ingá e Alagoa Nova e a oeste com São João do Cariri e 

Cabaceiras. Além da sede, o município contava com os povoados de Fagundes, Queimadas, 

Serra Redonda, Pocinhos, São Francisco e Boa Vista. Devido à formação da sociedade com a 

chegava dos colonizadores e dos seus descendentes, processo esse acelerado no século XVIII, 

as novas instituições foram com o tempo se enraizando. Em 1769 foi criada a freguesia, em 

homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Em função disso foi erguido o templo da Matriz, 

na sede do município, e os das capelas nos respectivos distritos, com a nomeação de todo um 

exército de “soldados de cristo”, conforme prescrevia a política do padroado. Em termos 

jurídicos, pertencia à única Comarca existente na província até as primeiras décadas do 

século, a da Paraíba do Norte. Com o tempo foram sendo criadas novas divisões, ora ela 

pertencendo a Pilar ora a Areia. Só em 1865, um ano após a emancipação política, é que se 

torna cabeça de comarca, adquirindo assim plena autonomia nesse campo, inclusive com o 

provimento dos cobiçados cargos da máquina judicial e policial. Devido às imprecisões 

territoriais e administrativas já aludidas, somado à precariedade das informações, se torna 

temerário afirmar exatamente a evolução de sua população. De qualquer maneira, juntando 

dados de diferentes fontes, podemos traçar um quadro, mesmo que geral, ao longo do século. 

Em 1803, a sua população foi avaliada em 2.443 almas. Em 1851, depois de quase meio 

século, esse número havia aumentado significativamente, chegando a 17.895 habitantes. O 

censo de 1872 constatou uma queda no número de habitantes, comparados com os dados de 

1851, ficando em torno de 15.104, para voltar a crescer novamente no censo de 1890, quando 

tivemos uma população formada por 21.475 indivíduos.78 

Economia e cultura material na Campina Grande oitocentista 
Ao longo do século XIX, foi se constituindo em Campina Grande uma sociedade com 

um perfil bastante peculiar, em termos de relações sociais e de poder entre os seus diferentes 

grupos formadores, estabelecidas nas práticas cotidianas, tanto no aspecto material como 

imaterial. Tentaremos aqui recuperar traços dessa dupla dimensão da vida social do 

município, tendo como material empírico básico os inventários pesquisados, fontes essas que 

podem nos possibilitar uma privilegiada porta de acesso a um rico e complexo universo 

histórico. 

                                                 
78 Ver ROHAN, Henrique de Beaurepaire. “Chorographia da Província da Parahyba do Norte”. RIHGP. Nº 3, 
1911, pp. 328/330; VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Op.cit. p.191; Pinto, Irenêo Ferreira. Op.cit. p. 230; 
Câmara, Epaminondas. Municípios e Freguesias da Paraíba. Campina Grande: Caravela, 1997.     
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Com base nos dados extraídos dos inventários, montamos um quadro que nos permite 

vislumbrar a forma como se distribuía os bens entre aqueles que tinham algo a declarar no 

momento em que morreram no intervalo de pouco mais de um século, ou seja, 1785 e 1899.79 

Os mais de 900 inventários que formam a base da nossa pesquisa acusaram ao final um 

montante total de 3.024:245$246: 

 
Quadro 1 – A RIQUEZA E SUA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPINA GRANDE – 
SÉCULO XIX 

 
             

CLASSE 
 

NÚMERO DE 
INVENTÁRIOS

PERCENTUAL 
EM RELAÇÃO 
AO Nº TOTAL 

DE 
INVENTÁRIOS

SOMA DA 
RIQUEZA 

INVENTARIADA 

PERCENTUAL 
EM RELAÇÃO 

A RIQUEZA 
GERAL 

Até 100$000 
 

8 0,876 644$860 0,021 

101$000 a 
200$000 

34 3,724 5.326$991 0,176 

201$000 a 
500$000 

155 16,977 54.905$421 1,815 

501$000 a 
1.000$000 

190 20,811 141.504$883 4,678 

1.001$000 a 
5.000$000 

395 43,264 890.510$532 24,441 

5.001$000 a 
10.000$000 

83 9,091 593.632$766 19,625 

10.001$000 
a 

20.000$000 

28 3,067 407.717$711 13,479 

20.001$000 
a 

50.000$000 

13 1,424 371.779,308 12,291 

50.001$000 
a 

185.000$000 

5 0,548 558.222,774 18.455 

TOTAL 911 100% 3.024.245$246 100% 
FONTE: Inventários post-mortem: 1785/1899. 

 
 Estes números apresentam semelhanças e diferenças com outros municípios do 

Império na mesma época, permitindo-nos assim estabelecer interessantes comparações. Esses 

valores, por exemplo, estão muito distantes dos encontrados na opulenta Salvador, estudada 

por Kátia Mattoso, com seus 27.713:989$000. Por outro lado, se aproximam dos encontrados 

                                                 
79 Lembramos que, por uma questão metodológica, os dados referentes aos escravos serão analisados 
detidamente no segundo capítulo da tese. Por outro lado, preferimos utilizar alguns inventários que, a rigor, 
fogem do nosso recorte temporal, para fazermos determinadas comparações, recuando em relação a 1800 e 
avançando em relação a 1888.   
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para o município paulista de Socorro, cujo montante foi calculado pela historiadora Lucília 

Siqueira em 2.521: 423$000. 80   

O montante total foi agrupado e distribuído em 9 diferentes categorias de fortunas, 

entre pequenas, médias e grandes, com suas respectivas gradações internas. Desse modo, 

podemos avaliar melhor a distribuição dos bens entre os grupos sócio-econômicos e assim 

discutir os padrões de riqueza e pobreza que informavam a sociedade local. Para efeito de 

análise, consideramos aqueles com montante até 1.000$000 de pequenos; de 1.001$000 até 

10.000$000 médios, e grandes acima de 10.001$000. O maior número de inventários se 

encontra na faixa das riquezas médias. São 478 inventariados (52,355% do total dos 

inventários), com um montante de 1.484:183$298, o que significa pouco menos do que a 

metade da riqueza total. Porém, o que mais chama a atenção nos números globais é a 

profunda desigualdade na distribuição da riqueza entre as maiores e as menores fortunas, ou 

seja, entre a base e o topo da escala social. Nesse sentido, os dados confirmam as tendências 

observadas para várias regiões do Brasil Império, onde havia uma alta taxa de concentração 

de riqueza nas mãos de uns poucos.81 Para se ter uma idéia do que isto representa, basta dizer 

que enquanto as 5 maiores fortunas representam menos de 1% (0,548 %) dos inventariados, a 

riqueza aí acumulada chega a “bagatela” de 558.222$774. Traduzindo em percentuais: são 

18,455 % da riqueza acumulado no período. Em contrapartida, os 387 inventariados com 

fortuna até 1.000$000 (42,388%) respondem por 202.382$155, ou 6,690 % dos já referidos 

3.024:245$246. Em outras palavras, os cinco homens mais ricos da Campina Grande do 

século XIX detinham quase que o triplo da fortuna acumulada pelos 387 mais “pobres”, 

tendência essa que só fez se acentuar com a passagem do tempo. Acompanhar, através de 

olhar microscópico, a trajetória de alguns desses indivíduos que encarnaram os padrões 

extremos de riqueza e pobreza então vigentes pode acentuar ainda mais o contraste que os 

números inicialmente revelaram, acrescentando assim um componente fundamental no 

trabalho do historiador, qual seja, a textura histórica e humana.  

                                                 
80 Kátia Matoso trabalhou com 1.115 inventários para o período de 1801 e 1889, enquanto Lucília Siqueira 
pesquisou 380 inventários para o intervalo de tempo de 1840 e 1895. Ver MATTOSO, Kátia M. de Queirós. 
Bahia, século XIX: uma província no Império. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992, pp. 602/648; SIQUEIRA, 
Lucília. Bens e costumes na Mantiqueira: o município de Socorro no prelúdio da cafeicultura paulista (1840-
1895). São Paulo: CLA, 2005, pp. 39/76.           
81 Além dos trabalhos citados na nota anterior, ver FRAGOSO, João Luís. Homens de grossa aventura: 
acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1998; GRAÇA FILHO, Afonso de Alencar. A princesa do oeste e o mito da decadência de Minas 
Gerais: São João del Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume, 2002; OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. 
Entre a casa e o armazém: relações sociais e experiências da urbanização em São Paulo, 1850-1900. São Paulo: 
Alameda, 2005.     
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Ao morrer, em 1893, o tenente-coronel Honorato da Costa Agra deixou um monte 

avaliado em 184.015$600, o que o transformou no detentor da maior riqueza de Campina 

Grande no século XIX. Só a propriedade em que morava, a Fazenda Sossego, foi avaliada em 

21.600$000. Esta contava, além das terras, com açudes, cercados, casas de morada, móveis, 

ferramentas, estabelecimentos para beneficiar e armazenar a produção agrícola, tais como 

máquinas a vapor. Nessa e nas demais propriedades (uma parte localizada em outros 

municípios da Paraíba e outra no Rio Grande do Norte) ele criava animais vacum e cavalar e 

plantava diversas culturas, em especial o algodão, uma das principais fontes de riqueza da 

economia local. É de se destacar também os dez imóveis que possuía no núcleo urbano do 

município, avaliados por 11.800$000; ao que parece, a aquisição de imóveis se tornou uma 

das fontes preferidas de investimento das elites locais com o fim da escravidão. Deixou 

também 30.000$000 em dinheiro, sinal de tempos de aumento da monetarização da vida 

econômica, já que era raro os que deixavam papel moeda em inventário. A segunda maior 

fortuna localizada foi a do Coronel Alexandrino Cavalcante de Albuquerque, membro de um 

das principais famílias de Pernambuco, que migrou para a Paraíba em meados do século, 

tendo se instalado em Campina Grande por volta de 1858. O perfil de sua fortuna é muito 

parecido com a de Honorato da Costa Agra. Quando da abertura de seu inventário, em 1895, o 

monte total chegou a 170.000$000, entre dinheiro, imóveis urbanos, animais vacum e cavalar, 

e propriedades agrícolas, dentre as quais se destacava o Engenho Conceição, avaliado em 

20.000$000. Estes dois homens se destacavam não só pela riqueza material que possuíam, 

mas também pela influência que conseguiram exercer em vida e mesmo depois de mortos, 

como representantes típicos que foram das elites dominantes.  Ambos constituíram clãs 

poderosos, em que as estratégias matrimoniais e clientelistas desempenhavam um papel 

fundamental para a concentração de capital real e simbólico, expresso na influência que 

tiveram na vida social e política. Embora com o tempo esse fausto tenha se esvaído, devido à 

emergência de novas forças sociais, nem por isso tais clãs deixaram de influenciar o 

imaginário da cidade.82  

Em contraste com os dois homens mais ricos do município no século XIX, temos em 

seguida os dois mais “pobres dos mais pobres”, que faziam parte dos 8 inventariados cujos 

bens somados chegavam a 644$860 da amostra, ou seja, 0,021% da riqueza que ajudaram a 

construir, mas que dela pouco usufruíram. Era gente como Antonio Gomes de Matos, morto 

em dias de agosto de 1830. Quando da abertura de seu inventário, naquele mesmo ano, deixou 

                                                 
82 Ver Inventários de Honorato da Costa Agra-1893 e Alexandrino Cavalcante de Albuquerque-1895. 
ADJFACCG.    
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uma ínfima herança de 51$960 a ser dividida entre a viúva Izabel Maria da Conceição e dois 

órfãos, um de dois anos de idade e o outro com apenas vinte e dois dias de vida. Vejamos em 

que consistiram seus bens: 

Cavalar: 
Duas bestas... 32$000 
Uma poldra... 14$000 
Uma sela com freio em bom uso... 3$000 
Um jogo de malas de couro... 0$640 
Uma cangalha... 0$400 
Divida ativa: 
Domingos Pereira Chaves... 1$280 
Meação: 25$980 
Herdeiros: 12$990 
Custas: 11$413.83 
 

O que teria acontecido à viúva depois da morte do marido? Quais estratégias buscou 

para sobreviver com tão pouco? Será que casou novamente, como era relativamente comum à 

época? E seus filhinhos, sobreviveram por quanto tempo? Talvez ainda nos encontremos com 

esses personagens nesta tese. Contudo, ela não estava só, pois havia uma legião de pessoas 

mais ou menos na mesma situação de penúria, isso para não falar naqueles (que não eram 

poucos, diga-se de passagem; aliás, era a grande maioria) que sequer tinham bens a descrever 

e legar para os seus. Quando morreu, em 1858, José Antonio de Carvalho, morador no 

Cardoso, até que deixou um pouco mais de bens que o marido de Izabel, entre dinheiro, 

móveis e dívidas ativas, avaliados em 76$000. O problema é que esse ínfimo montante teria 

que ser dividido entre os doze herdeiros!84                                  

Em um quadro anexo a um dos relatórios da presidência da província nos é informado 

que Campina Grande se destaca pela “agricultura e criação”, em termos de potencial 

econômico da Paraíba.85 Uma boa maneira de averiguar essa informação é confrontá-la com 

as evidências dos inventários. A conclusão a que podemos chegar num primeiro momento é 

que, de fato, estes confirmam em linhas gerais o que o relatório presidencial aponta, ou seja: o 

município tinha nas atividades agrárias e na pecuária algumas de suas mais importantes fontes 

de riqueza, secundada pelo comércio. Comecemos pela terra e seus usos.                         

Foi em torno da propriedade agrária que, em grande medida, se deu o processo de 

desenvolvimento histórico de Campina Grande, sendo por isso mesmo fonte de poder, 

exclusão e conflito. Não é por acaso que os pedidos de sesmarias e datas de terras abundam 

                                                 
83 Ver Inventário de Antonio Gomes de Matos-1830. ADJFACCG. 
84 Ver Inventário de José Antonio de Carvalho-1858. ADJFACCG. 
85 Ver Exposição feita pelo presidente da Província da Paraíba do Norte no ato de passar a administração da 
Província ao Exm° 2º vice-presidente Dr. Flávio Clementino da Silva Freire em 16 de abril de 1855. 
<www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.  
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nos primeiros tempos da ocupação da região, adentrando o século XIX. É o que se depreende 

do documento citado adiante: 

Antonio de Oliveira Ledo, João Pereira de Oliveira, Francisco Pereira de 
Oliveira, Manoel Pereira de Oliveira, João Pereira de Oliveira, Joaquim 
Francisco de Oliveira, João Baptista de Oliveira e Antonio Fernandes Bastos 
da Cunha, dizem que possuem três léguas de terras no rio Bodocongó, termo 
da Vila Nova da Rainha por sesmaria que tirou o pai dos suplicantes e terras 
da do Boqueirão e serra do Cocorito e a serra das vargens de S. Pedro e a 
nova data da Volta há sobras devolutas das referidas datas, pedem por data 
três léguas de comprido e uma de largo ou como melhor for, pegando a 
medir pelo poente com terras do Boqueirão, pelo sul com terras do Cocorito 
e também com a serra do Cocorito, pelo nascente com a data hoje dos 
suplicantes e pelo norte com a Volta fazendo peão onde melhor conta. Foi 
feita a concessão, no governo de Luiz da Motta Fêo. 86 

Feito o pedido e legalizada a posse, através de escritura oficial registrada, restava a 

estes proprietários se apropriar efetivamente das mesmas. Apesar da precariedade dos 

instrumentos de medição, os contemplados providenciavam logo a confecção de um cercado, 

geralmente feito de vara ou pedra, para fazer valer seu domínio. Mesmo com as novas 

exigências advindas com a aprovação da Lei de Terras, de 1850, as fronteiras então cridas 

pelas cercas nem sempre eram claras, sendo objeto de tensões e disputas entre os diferentes 

sujeitos envolvidos. Transformadas em bens privados, podiam ser vendidas, trocadas, 

hipotecadas, doadas etc.87  

Por outro lado, na maior ou menor valorização dessas terras interferiam diversos 

fatores, além da dimensão. As de “plantar”, devido à maior fertilidade, eram mais valorizadas 

se comparadas com as de “criar”, estas quase sempre áridas e pouco apropriadas para as lides 

agrícolas. Aliás, era comum os conflitos de jurisdição entre umas e outras, a ponto das 

posturas municipais tentarem regular os seus limites periodicamente.88 Numa região de clima 

                                                 
86 Ver Apud. TAVARES, João de Lira. Apontamentos para a história territorial da Parahyba. Edição fac-
similar. Brasília: Senado Federal, 1982, pp. 491/492.   
87 A terra foi motivo de conflitos entre - elite, e entre esta e os médios e pequenos proprietário, e até entre estes 
últimos. Para agravar o quadro, havia certos problemas extras que só faziam agravar a situação, como era o caso 
do registro oficial. Em 1844, o presidente da província reclamava do estado lastimável dos livros de sesmarias e 
datas de terras, propondo que estes fossem transcritos pelo funcionário mais antigo da secretaria do governo, no 
sentido de evitar “maior confusão do direito de propriedade, já tão disputado entre nós”. Não sabemos ao certo 
se tal recomendação foi ou não seguida. O que sabemos é que a maior parte destes livros não se encontra nos 
arquivos públicos, onde em tese deveriam estar. Por outro lado, esse trecho nos deve alertar para o fato de que 
não é apenas a ação do tempo e o trabalho das traças e demais roedores os responsáveis principais pelo destino 
dos documentos. Na maioria das vezes são os interesses das forças vivas da sociedade em disputa, no passado e 
no presente, que decidem a sua sobrevivência ou desaparecimento. Ver Relatório que o Exmº Sr. Agostinho da 
Silva Neves, presidente da província, a Assembléia legislativa provincial da Paraíba do Norte em 03 de maio de 
1844. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.        
88 Várias posturas municipais tentaram regulamentar a questão ao longo do tempo, o que por si só já denunciava 
as dificuldades em resolvê-la definitivamente. Em muitas delas buscava-se criar uma espécie de “cinturão” 
divisório entre as duas áreas no interior do município.  Embora boa parte dos proprietários possuísse ao mesmo 
tempo terras de plantar e terras de criar, isso não impedia os atritos entre diferentes indivíduos e famílias. O 
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predominantemente seco, uma boa fonte de água natural podia fazer a diferença. A 

localização e a extensão também eram elementos importantes. Nesse sentido, podemos 

afirmar que havia grandes, médios e pequenos proprietários, de acordo com a combinação 

daquelas diferentes variáveis. Vejamos alguns exemplos. 

O coronel José Antonio Vila Seca era um dos grandes proprietários, na primeira 

metade do século XIX. Nascido em Portugal, ele migrou para a América, fixando residência 

em Campina Grande, tendo a partir daí ocupado diferentes cargos na estrutura político-

administrativa desde a época colonial, sendo por isso mesmo agraciado com diversas benesses 

pelo Estado. Quando de sua morte, em 17/03/1826, seu inventário apontou um total de 

20.711.193 contos de réis, um montante considerável para os padrões da época. Dentre os 

bens que legou para a sua descendência constavam os seguintes bens de raiz: 

Uma propriedade de terras denominada Massapé, que houve por compra a 
Nunes Guedes Alcoforado por escritura (...) com as confrontações e 
extensões constantes das mesmas escrituras, avaliada em 700.000 mil réis. 

Outra propriedade de terras Montes, por compra ao Reverendo João Barbosa 
de Góes e Silva por escritura (...) avaliada em 178.000 mil réis. 

Uma sorte de terras no lugar Santa Catarina no Riacho do Açu, por compra a 
João Batista Ferreira, avaliada em 100.000 mil réis. 

Duas sortes de terras, uma em Santa Catarina e outra na Serrinha 
denominada Serra Branca, por herança paterna, avaliadas em 395.000 mil 
réis.89  

Algumas dessas propriedades eram dedicadas à agricultura e outras à pecuária, numa 

espécie de divisão de trabalho. Assim, por exemplo, a propriedade de nome Massapé era a 

responsável pela produção do algodão. Este era cultivado geralmente em consórcio com 

culturas de subsistência. Foi o caso da safra daquele ano, quando havia sido plantado “um 

roçado de algodões novos deste ano (...) com o milho, feijão, jerimuns, semente de carrapato e 

o mais que se acham dentro do dito roçado.” Depois de colhido o algodão era descaroçado, 

                                                                                                                                                         
maior problema era a invasão de terras agrícolas por animais, que acabava por gerar conflitos violentos que nem 
a intervenção do Estado, através das autoridades constituídas, era capaz de pôr fim. Em dezembro de 1846, 
houve em Fagundes um grande embate entre “gadistas” e “lavradores”, agravado pela seca que castigava a 
região por aqueles anos. Chamado a intervir, o subdelegado João Alves Viana, acompanhado de seu irmão, o 
comandante superior da Guarda Nacional Bento José Alves Viana, foi mortalmente atingido por um disparo 
dado por Bento Francisco de Macedo, provavelmente a mando de um dos grupos em confronto. Por envolver 
membros de um dos clãs mais influentes do município, a notícia (“o ponto negro que veio escurecer o quadro fiel 
e lisonjeiro da segurança individual”, na instrutiva metáfora do presidente da província, especialmente em se 
tratando de uma sociedade escravista) foi amplamente divulgada nos meios oficiais. Contudo, quantos fatos 
dessa natureza envolvendo homens comuns ficaram no anonimato ou perdidos em meio a papéis pouco nobres 
aos olhos das elites? Ver Relatório apresentado à Assembléia legislativa provincial da Paraíba do Norte pelo 
Exmº Sr. tenente-coronel Frederico Carneiro Campos em 03 de maio de 1847. 
<www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.     
89 Ver Inventário do coronel José Antonio Vila Seca e sua mulher D. Francisca José de Jesus-1826.  
ADJFACCG. 
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transformado em pluma e depois ensacado, beneficiamento esse feito em “um armazém com 

duas portas e duas janelas com quatro mil telhas, muito velho já a cair no mesmo sitio 

Massapé”, que contava com equipamentos tais como bolandeira e imprensa. Esse algodão era 

quase todo vendido no mercado, com exceção talvez da parte menos nobre, utilizada na 

confecção da indumentária básica dos escravos e demais trabalhadores da fazenda. Da safra 

de anos anteriores, por exemplo, o coronel havia enviado para o Recife 32 sacas de algodão 

em pluma. Através da intermediação de um comerciante pernambucano lá instalado, de nome 

Joaquim da Silva Pereira, o produto foi exportado para a Europa. A safra daquele ano de 1826 

foi bastante promissora: desta vez foram 58 sacas, com 367 arrobas do “ouro branco”, 

avaliadas em, aproximadamente, 1.475$000 contos de réis. Tudo isso transformava José 

Antonio Vila Seca em um dos principais plantadores e negociantes de algodão locais da 

primeira metade do século XIX. Mesmo se dedicando prioritariamente à agricultura de 

exportação, o coronel não se descuidava das outras culturas. No mesmo ano de 1826, em uma 

outra propriedade, um sítio localizado no brejo de Alagoa Nova, foram plantadas “6.000 

covas de roça” de mandioca. Alí também existia uma casa de taipa equipada de aviamentos, 

tais como “uma roda velha (...) e uma prensa de pau d’arco”, utilizada para a fabricação de 

farinha de mandioca.             

Por outro lado, na propriedade denominada Santa Catarina havia “três currais grandes 

de madeira de pau-a-pique com mil estacas cada um”, onde eram criadas as 380 cabeças de 

animais que o defunto deixou, entre gado vacum, cavalar e suíno. Além de servirem como 

meio de transporte e de força de trabalho, a exemplo de “quatro bois mansos de todo serviço”, 

a maior parte dos animais era dedicada ao abate e à comercialização nas feiras locais e nos 

mercados regionais, e deles se aproveitava o couro e a carne. Essa última, combinada das 

mais variadas formas com a farinha de mandioca, formava a dieta básica da população.  

Um dos três herdeiros que dividiram entre si a fortuna deixada pelo coronel foi o 

alferes Luis Antonio Vila Seca, filho do defunto. Além de parte dos bens que lhe coube na 

partilha, calculados em 4.245$445, também herdou o prestígio do sobrenome, o qual lhe foi 

de muita valia não só para multiplicar a riqueza material, mas também para fazer carreira na 

estrutura política e administrativa do Estado imperial, desempenhando as funções de juiz de 

órfãos e deputado provincial, sendo ainda agraciado com a patente de tenente coronel da 

Guarda Nacional. Quando morreu, em 1871, o seu monte foi avaliado em 8.598$400 contos 

de réis. Entre esses bens, deixou imóveis rurais, a exemplo do sítio Mato Grosso e a 
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propriedade Pau-Grande, onde plantava e criava.90 Apesar das muitas glórias em vida, o nosso 

personagem acabou os seus dias mergulhado na demência, como, aliás, ocorreu com outros 

indivíduos pertencentes às elites locais, embora esse mal atingisse pessoas de todas as classes 

sociais.91  

Outro grande potentado da região foi o coronel Eufrásio de Arruda Câmara, que 

quando morreu, em 1877, deixou um montante de 71.286$500, a ser partilhado entre a viúva 

meeira e seus sete filhos. Dentre esses bens, se destacava a propriedade denominada Serra das 

Cabaças, avaliada em 25.000$000. Além de servir de moradia para o defunto e sua família, 

também era uma fábrica de moer cana, com seus partidos e equipamentos necessários para a 

produção de açúcar, rapadura e aguardente. O açúcar era exportado; já a rapadura e a 

aguardente eram de largo consumo popular nos próprios mercados locais.92      

Francisco José de Cristo pode ser considerado um médio proprietário em Campina 

Grande, num segmento econômico e político que, apesar das transformações operadas ao 

longo do tempo, continuou tendo importância fundamental. Quando morreu, em 03/10/1801, 

deixou a viúva, de nome Maria José do Nascimento, com seus 12 filhos. Dentre os bens que 

deixou constava um sítio avaliado em 70$000 e “um pedaço de terra no lugar dos Camarões 

deste termo”, avaliado em 25$000, onde plantava especialmente mandioca, beneficiada em 

“uma casa de farinha coberta de telhas e seus aviamentos necessários”. Além disso, possuía 

um cavalo, duas éguas e um potro, possivelmente utilizados nas atividades domésticas de 

transporte e de trabalhos do dia-a-dia.93  

Outro que pode ser considerado um proprietário intermediário é Manoel José de 

Farias, morador nas “Poças do surrão”, termo do município, que faleceu em 20/08/1875, 

deixando um filho e a viúva Silvana Maria do Espírito Santo como herdeiros de um espólio 

avaliado em 1.272$210. Dentre os bens figurava “vinte duas braças de terras de frente com ½ 

léguas de fundo”, onde estava plantado “um roçado de algodão e milho” e um outro de 

mandioca. Entre gado grosso e miúdo (vacum, cavalar e cabrum) constavam 20 cabeças. 94 

Além dos grandes e remediados, podemos detectar a existência de pequenos 

proprietários com terras. Este parece ter sido o caso do viúvo Pascoal Mendes da Silva, que 

quando morreu, no ano de 1832, deixou como único legado para seus quatro herdeiros 

                                                 
90 Ver Inventário do tenente coronel Luis Antonio Vila Seca-1871. ADJFACCG. 
91 Os dados censitários de 1872 acusam a presença entre a população da Paraíba, calculada em 354.700, de 502 
dementes e alienados. Destes, 488 eram livres e 14 escravos. Ver Recenseamento Geral do Império do Brasil a 
que se procedeu em 01 de agosto de 1872. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (doravante BNRJ).      
92 Ver Inventário do coronel Eufrásio de Arruda Câmara-1877. ADJFACCG. 
93 Ver Inventário de Francisco José de Cristo-1801. ADJFACCG. 
94 Ver Inventário de Manoel José de Farias-1875. ADJFACCG.  
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“quinhentas braças de terras de culturas com meia légua de fundo no lugar Caruatá, avaliadas 

em 250$000. Por seu turno, a finada Maria Francisca da Conceição, casada que foi com João 

Vieira da Silva e moradora nos Cuités, dentre os poucos bens que deixou aos herdeiros, 

constava um quinhão de terras com “um roçado de milho”, avaliado em 20$000.95  

Conquanto se caracterizasse por ser um centro agropecuário, sabe-se que Campina 

Grande, a exemplo de outras localidades do interior, tornou-se um importante empório do 

interior da Paraíba ao longo do século XIX, atraindo fregueses e negociantes de diferentes 

lugares, vindos tanto do sertão paraibano como também dos sertões das províncias vizinhas, 

especialmente do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O grau e volume desse 

comércio local variou no tempo e no espaço, sendo praticado por modestos vendeiros, donos 

de armazéns, passando por caixeiros viajantes até respeitáveis negociantes estabelecidos. 

A casa em que Manoel Sabino do Nascimento morou, até o ano de 1831, na vila de 

Campina Grande, servia como venda, onde ele negociava os mais diferentes tipos de 

mercadorias. Nela o freguês poderia encontrar determinados utensílios domésticos, tais como 

pires, bules, canecos, garrafas, cordas de caroá etc. Lá também havia condimentos para 

conservar e dar mais sabor aos alimentos, como canela, cravo, pimenta-do-reino, alho e sal. 

Caso a comida não fizesse bem e o freguês adoecesse, poderia comprar especiarias e depois 

preparar um bom chá, como o de erva-doce. Em um estabelecimento como esse não poderia 

faltar “bebidas espirituosas”. Embora a oferta não fosse tão variada assim, dava para o gosto 

do cliente mediano. Este poderia escolher entre uma dose de genebra ou aguardente branca da 

terra. Para os paladares mais exigentes havia ainda uma última opção: aguardente do Reino; 

talvez algum vinho. Depois de tomar seu “trago”, o freguês poderia dar uma boa “baforada” 

em um cachimbo, com fumo preparado de um dos rolos expostos no balcão. Se por acaso 

exagerasse e amanhecesse indisposto no dia seguinte, poderia fazer um café forte, tomado 

puro ou acompanhado de bolachas. No sentido de viabilizar o seu negócio, Manoel fazia uso 

de diversos instrumentos de trabalho, a exemplo de uma balança de ferro, pesos, medidas, 

copos, e, o que era muito importante, cadernetas onde anotava o movimento do dia, 

especialmente os débitos da clientela. Para garantir e manter o estoque atualizado, fazia 

                                                 
95 Ver Inventários de Pascoal Mendes da Silva-1832 e Maria Francisca da Silva-1872. ADJFACCG. Ao que 
tudo indica, João Vieira da Silva, viúvo dessa última, é o mesmo João Carga D’Água, um dos líderes do Quebra-
Quilos, que iria eclodir dois anos depois. Para a história desta revolta popular e suas lideranças ver MAIOR, 
Armando Souto. Quebra-Quilos: lutas sociais no outono do Império. São Paulo: Ed. Nacional; Recife: Instituto 
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1978. 
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compra nas redondezas, mas também trazia mercadorias da capital da província e até do 

Recife.96  

Francisco Domingues da Cruz, por sua vez, lidava com um outro tipo de mercadoria. 

Embora negociasse outros produtos, seu estabelecimento era especializado em ferragens. Os 

agricultores e criadores da região podiam encontrar ali ferramentas básicas para as suas lides 

cotidianas, como machados, enxadas, colheres de ferro, estribos, esporas de aço, fivelas, facas 

etc. Já os artesões da redondeza podiam encontrar alguns itens de seu ofício, tais como 

fechaduras para caixas, portas e gavetas, parafusos de cama, dobradiças, pregos franceses etc. 

Ao que parece, a maior parte dessas mercadorias era adquirida em Recife, Goiana e cidades 

da Paraíba, pois quando morreu, em 1867, o finado deixou dívidas passivas contraídas com 

comerciantes fixados naquelas praças.97  

De tempos em tempos aparecia um caixeiro viajante na cidade ou em seus arredores, 

trazendo consigo produtos de outras paragens e as novidades de outros lugares. João Pereira 

da Cunha foi um deles. Em 1863 ele passou por Campina Grande, vindo da vila de Icó, no 

interior do Ceará, em direção a Pernambuco. Na mala trazia as últimas novidades para quem 

pudesse pagar, especialmente no ramo do vestuário e objetos de higiene e uso pessoal, tais 

como camisas, calças, palitós, coletes, sapatos, colarinhos, suspensórios, gravatas, chinelos, 

lenços, toalhas, guardanapos, cobertas, fronhas, meias, chapéus, escovas, espelhos etc. De 

quebra, quem quisesse tentar a sorte poderia ariscar comprar um bilhete da loteria de 

Pernambuco. 98 

Além dos pequenos e médios negociantes mencionados acima, Campina também 

contava com alguns poucos grandes estabelecimentos comerciais, comandados por “homens 

de grosso trato”, especialmente quando o município foi ganhando destaque no século XIX. 

Estes, fosse individualmente ou associados com negociantes de outras praças, investiam 

vultosas somas de capital no ramo de importação e exportação de mercadorias e em produtos 

de consumo de luxo. Estas lojas tenderam a se propagar com o crescente desenvolvimento 

econômico do município, particularmente visível na segunda metade do século, 

desenvolvimento esse propiciado com o boom do algodão. Agora as famílias locais mais 

abastadas, se quisessem, não precisariam se deslocar para outros centros, especialmente o 

Recife, para realizar os seus sonhos de consumir produtos nacionais e até estrangeiros. Assim, 

por exemplo, Belmiro Barbosa Ribeiro, negociante estabelecido na Rua do Seridó, a principal 

                                                 
96 Ver Inventário de Manoel Sabino do Nascimento-1831. ADJFACCG. 
97 Ver Inventário de Francisco Domingues da Cruz- 1867. ADJFACCG. 
98 Ver Inventário de João Pereira da Cunha-1863. ADJFACCG. 
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da cidade, anunciava para a sua clientela dispor “de um completo e variado sortimento de 

fazendas, miudezas, ferragens, calçados, chapéus, roupa feita e gêneros de estiva”. Além 

disso, comprava “algodão em rama e em caroço, couros, peles de cabra e outros produtos 

agrícolas do país”. Outro negociante do ramo era Agostinho Lourenço da Silva Porto, com 

“Loja de fazendas em grosso e a retalho”, também situada na mesma Rua.99   

Vários desses negociantes, quase todos também grandes proprietários, ou eram nativos 

do município ou então originários de províncias vizinhas, especialmente Pernambuco, com 

quem a Paraíba mantinha vínculos históricos de há muito tempo.100 Porém, havia alguns 

estrangeiros que aqui chegaram e se estabeleceram, se incorporando com o tempo à sua vida 

econômica, política e social. Este foi o caso do dinamarquês Cristiano Lauritzen, que depois 

de migrar de sua terra de origem aportou em Campina Grande no ano de 1880, na condição de 

vendedor de jóias. Apesar de suas modestas posses, trazia consigo algo talvez importante 

naquele contexto: um capital social. Disso ele fez bom uso, tendo se inserido nos círculos 

restritos da elite local, chegando a se casar com a filha do coronel Alexandrino Cavalcante de 

Albuquerque. Além da liderança política conservadora, Cristiano também legou do sogro 

parte da herança material, tornando-se um dos mais renomados homens de negócios locais. 

Seu estabelecimento comercial era conhecido como “Casa Inglesa”, instalado num “sobrado 

(...), todo construído de tijolo e telha com um andar e sótão com cinco portas de frente, 

embaixo e cinco no primeiro andar”, situado na Praça da Independência Nº 14; o estoque de 

mercadorias era composto de um “grande sortimento de fazendas e miudezas em grosso e a 

retalho”, vindos de outras províncias e até da Europa. Na parte superior do prédio ficava a sua 

residência, que serviu não só de cenário para importantes acontecimentos de sua vida privada, 

como também da pública, a exemplo dos conchavos políticos que fechou com seus pares de 

                                                 
99 Ver Inventário de Margarida Maria de Jesus-1881.  ADJFACCG. Sinais de enriquecimento pela via do 
grande comércio (mediante a formação de um seleto grupo de fazendeiros-negociantes, que se não chegou a 
formar uma burguesia incorporou algumas de suas práticas e valores) podem ser visualizados não só pelos novos 
bens legados, mas também pelo fenômeno da propaganda. Além da veiculação em jornais de fora, pois o 
primeiro que circulou em Campina Grande apareceu apenas em 1888, vários deles mandavam confeccionar 
estampas personalizadas. Algumas delas foram anexadas em inventários como comprovante de débito e serviram 
de base para as descrições e análises desse e do próximo parágrafo.  
100 Os vínculos históricos da Paraíba em relação a Pernambuco remontam ao próprio processo de colonização, 
culminando com a subordinação administrativa que vigorou entre 1755 e 1799. Mesmo com o fim da 
dependência formal, o tema prosseguiu como uma preocupação na pauta de seus dirigentes e suas elites. 
Podemos mesmo afirmar que veio de Pernambuco a maior parte do capital responsável pela instalação da 
economia local, empregada em equipamentos, terras e escravos. Mesmo no século XIX, as relações comerciais 
das vilas e cidades do interior da Paraíba se davam muito mais através da praça do Recife do que da capital da 
província, inclusive o abastecimento de escravos, como veremos em detalhes a partir do segundo capítulo. Ver 
OLIVEIRA, Elza Regis de. A Paraíba na crise do século XVIII: subordinação e autonomia (1755-1799). 
Fortaleza: BNB, 1985.     
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convívio social e político, dentre eles o projeto de trazer o mais novo símbolo do “progresso” 

para a cidade: o trem de ferro.101   

Não poderíamos encerrar o quadro da vida comercial de Campina Grande no século 

XIX sem falar em suas famosas feiras. Originalmente a feira local acontecia na Rua das 

Barrocas, a primeira rua de Campina Grande, local escolhido pelos adventícios para erguerem 

suas casas e negócios. Com o tempo, o povoamento foi se deslocando para uma colina 

próxima, onde foi construída uma capela, posteriormente transformada na Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição. Foi em torno do largo surgido em frente à Igreja que a vida social e 

econômica se desenvolveu. Por isso a feira subiu ladeira acima e aí se instalou. Ao longo do 

século XIX, a comuna começou a crescer no sentido leste/oeste, trazendo consigo novos 

moradores, sedentos de aproveitarem as novas oportunidades que então se vislumbravam em 

seu horizonte. Foi nesse contexto que chegou ao município o italiano Baltazar Gomes Pereira 

Luna, quando mandou erguer um prédio, posteriormente conhecido como “comércio velho”, 

em torno do qual passou a se realizar a feira.  Quando este último morreu, em 1878, o prédio 

foi assim descrito no inventário, aberto em 1879: 

Uma outra casa no centro da cidade com frente de arcadas e que serviu para 
o mercado, tendo oito quartos de frente que servem para negócio, com sótão, 
e sete quartos e mais três na esquina do poente com parte em terreno foreiro, 
sendo as arcadas de tijolos.102  

Mais ou menos por volta de 1858, conforme já vimos, chegava a Campina Grande 

Alexandrino Cavalcante de Albuquerque, com o intuito de fazer fortuna, tendo trazido 

consigo contatos e capital a ser investido. Para isso alugou um dos quartos do mercado de 

Baltazar Luna e aí se estabeleceu como comerciante. Ao que parece, o negócio deu certo, pois 

com o tempo seus lucros foram aumentando, tendo passado a diversificar os seus 

investimentos. Por isso mesmo, em 1864, mandou erguer o seu próprio mercado, denominado 

de “comércio novo”, a pouco mais de cem metros, no sentido sul/norte; era uma construção 

“toda de tijolo e telha com divisões de duas casas, uma de cada lado, e oito quartos no fundo 

do salão próprios para negócios.”103 

                                                 
101 Ver Inventário de Alexandrino Cavalcante de Albuquerque-1895. ADJFACCG. Mesmo com a queda do 
antigo regime Cristiano Lauritzen manteve e até aumentou o poder que acumulou ao longo do tempo, tornando-
se o grande chefe político nas últimas décadas do século XIX e primeiros anos do século XX, a tal ponto que 
conseguiu transferir o legado político para o filho Ernani Lauritzen e se vinculou a mais importante oligarquia 
regional do Estado, aquela comandada por Epitácio Pessoa. Talvez por isso mesmo ele seja o exemplo mais 
acabado da leva de monarquistas convictos que aderiram à República no “calor da hora”. Sobre as tramas 
oligárquicas na passagem do Império para a República, ver LEWIN, Linda. Política e parentela na Paraíba. Rio 
de Janeiro: Record, 1993, especialmente pp. 239/307.       
102 Ver Inventário de Baltazar Gomes Pereira Luna-1879. ADJFACCG. 
103 Ver Inventário de Alexandrino Cavalcante de Albuquerque-1895. ADJFACCG. 
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Num dos cômodos, Alexandrino Cavalcante instalou o seu novo negócio, um 

armazém e loja, que ofereciam, dentre outros, os seguintes itens: 

Grande sortimento de chapéus de todas as qualidades, obras de ouro e obras 
feitas de pano, casimira e brim para homens. Perfumarias. Grande sortimento 
de fazendas inglesas, francesas, alemãs, hamburguesas, suíças e escocesas. 
Calçados.104        

Embora cada distrito rural tivesse as suas próprias feiras, era em torno dos dois 

mercados localizados no núcleo urbano do município que aconteciam as mais concorridas, 

realizadas sempre aos sábados e às quintas-feiras. Em seu interior, e no pátio formado ao seu 

redor, se encontravam feirantes, agricultores, tropeiros, artesãos, comerciantes, proprietários, 

vaqueiros e os mais diversos tipos sociais. Para aí as pessoas afluíam não só para comprar, 

vender e trocar bens e produtos, mas também para colocar a conversa em dia e se inteirar das 

novidades do lugar e de alhures, constituindo-se assim em um espaço de intensa sociabilidade, 

onde alianças e conflitos pessoais e sociais eram feitos e refeitos a cada novo encontro. Nesse 

aspecto, podemos dizer que só havia comparação com as igrejas e açudes, tidos também como 

lugares de encontros e sociabilidades dos mais intensos.105     

Se as feiras, as Igrejas e os açudes locais eram espaços de intensa sociabilidade, era 

nas casas e em seu entorno onde as pessoas passavam a maior parte do tempo.  Sabe-se que a 

casa, para nossos antepassados, não tinha as mesmas funções que passou a ter para nós. Como 

qualquer objeto histórico, ela sofreu transformações, acompanhando as mudanças da própria 

sociedade em que esteve inserida. A principal diferença é que no período de que estamos 

ocupados, ao contrário do que acontece na nossa era burguesa, a casa não era apenas um 

espaço de moradia, um refúgio da intimidade, mas sim um lugar de múltiplas funções, onde 

os limites do público e do privado, do lar e da rua, do trabalho e do lazer muitas vezes se 

confundiam. A casa era residência, era complexo econômico, era escola, era cemitério, era 

banco, enfim, espaço de múltiplos usos. Nela se descansava e se fazia sexo; pais, filhos, 

maridos, esposas e dependentes teciam e reteciam relações hierárquicas e de poderes, mas 

também era nela onde a produção agrícola era beneficiada, e os animais viviam ao seu redor; 

onde se fazia negócios e fortunas eram entesouradas; onde se rezava pelos vivos e pelos 

mortos; onde se urdiam arranjos políticos etc. Estudar as suas características e os significados 
                                                 
104 Ver Inventário de Alexandrino Cavalcante de Albuquerque-1895. ADJFACCG.    
105 A importância das feiras era tal que se refletia no jogo político-partidário. Quando liberais ou conservadores 
estavam no poder, a feira era transferida para os arredores do mercado de suas respectivas lideranças, tanto na 
cidade como nos distritos. No caso de Campina Grande, a rivalidade era simbolizada entre o conservador 
Alexandrino Cavalcante de Albuquerque e o liberal Baltazar Gomes Pereira Luna. Essa gangorra era item 
obrigatório nas posturas municipais. Em 1869, a feira foi transferida do mercado novo para o mercado velho, 
para no ano seguinte fazer o percurso inverso. Ver, respectivamente, Lei Nº 334 de 27 de novembro de 1869. Cx. 
053; Lei Nº 389 de 20 de abril de 1870. Cx. 054. Arquivo Histórico da Paraíba (doravante AHPB).         
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que homens e mulheres lhe imprimiram é, portanto, uma forma de perceber as mudanças de 

costumes e de práticas sociais cotidianas. No século XIX, as moradas passaram por 

importantes transformações, mas também mantiveram determinadas características que 

remontavam a tempos anteriores. 106  

Visto com o olhar de hoje, as casas da Campina Grande oitocentista eram, no geral, 

modestas, porém, de acordo com as necessidades daquela sociedade, bastante funcionais, em 

termos de materiais e técnicas empregadas, configurações interiores e exteriores e traços 

arquitetônicos predominantes.  

As casas feitas de taipa, ou seja, de feixes de paus recobertos com barro, eram bastante 

numerosas, talvez a maioria. Algumas delas extremamente simples, em termos de dimensão e 

solução arquitetônica.  José de Sousa Vieira, por exemplo, morava com sua mulher e filhos 

em “uma casa de taipa no sitio Marinho”, avaliada em 30.000 mil réis. Por outro lado, havia 

casas construídas com esse mesmo material e técnica, só que mais amplas. O capitão José 

Nunes Viana vivia em “uma morada de casas de taipa situadas na rua do Açude Velho com 

onze portas e seis janelas e seis mil telhas pouco mais ou menos”, avaliada em 180.000 mil 

réis. Quando sua filha, Margarida Maria de Jesus, casou com José Ferreira da Silva foi dotada, 

dentre outros bens, com “uma morada de casas de taipa na rua do Açude Velho, com cinco 

portas e uma janela com mil e quinhentas telhas pouco mais ou menos”, provavelmente 

vizinha a do seu finado pai, uma estratégia usada para evitar a dispersão dos bens e da família. 
107   

Embora predominante, as casas de taipa e de pau-a-pique conviviam com outros 

materiais e técnicas de construção, como a alvenaria, que vai paulatinamente se disseminando 

ao longo do tempo. No inventário de Manoel Marcelo de Andrade, morador na povoação do 

Ingá e casado com Antonia Maria das Neves, consta que o mesmo possuía “uma morada de 

casas nas mesmas terras com frente de tijolos, cinco a seis mil telhas, doze portas todas de 

ferragem, duas janelas”, avaliadas em 600$000. Já Agostinha Francisca de Araújo, moradora 

na Cachoeira, termo de Campina Grande, morava juntamente com seu marido, de nome Pedro 

Celestino de Araújo, em “uma casa de vivenda toda de tijolo”, avaliada em 400.000 mil réis. 

Mais raras eram as casas feitas de pedra. Uma das poucas identificadas foi a deixada pela 

defunta Joana Maria dos Santos, falecida em 1882. Segundo consta em seu inventário, a 

mesma tinha uma casa-grande de “pedra e cal com cinco portas de frente, encravada em uma 

                                                 
106 Sobre a arquitetura, funções e mudanças da casa brasileira no tempo, ver VERRÍSSIMO, Francisco Salvador 
e BITTAR, Willam Seba Mallmann. 500 anos da casa no Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999; LEMOS, Carlos 
A. C. Arquitetura brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1979.     
107 Ver Inventários de José de Sousa Vieira-1799 e José Nunes Viana-1826. ADJFACCG.    
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parte de terras com três currais arruinados na povoação de São Francisco”, avaliada em 

500$000. Quem também deixou uma casa de pedra e cal, quando de sua morte em 1844, foi 

Emerenciana Maria do Espírito Santos, avaliada em 800$000.108   

Grandes ou pequenas, mais ou menos confortáveis, de taipa, tijolo ou pedra, cobertas 

com telha ou palha, com chão batido ou coberto, havia algo em comum que caracterizava 

essas habitações: a esmagadora maioria era construída ao “rés-do-chão”. Em outras palavras, 

eram casas térreas. Só mais para o final do século, especialmente na sede do município, é que 

começam a aparecer os primeiros exemplares de casas assobradadas, em estilo neoclássico ou 

eclético, com um ou mais andar de construção, símbolo de abastança e poder de alguns 

poucos membros das elites endinheiradas. Assim, dentre os muitos imóveis que o Coronel 

Alexandrino Cavalcante de Albuquerque deixou, destacava-se “um sobrado na mesma praça 

da independência, todo construído de tijolo e telha com um andar e sótão com cinco portas de 

frente, embaixo e cinco no primeiro andar”, avaliado pela “bagatela” de 8.000$000. Quando 

de sua morte, ocorrida em 1870, João Correia de Araújo morava em uma propriedade no 

Cardoso, porém também deixou um sobrado, é verdade que um pouco mais modesto que o do 

coronel Alexandrino, na Rua do Comércio, próximo à Praça da Independência, avaliado em 

800$000.109                          

Um aspecto que chama a atenção na análise da documentação compulsada é o pouco 

detalhamento das casas. Como observado até aqui, esses imóveis são sumariamente descritos: 

o tipo de material, a localização ou, quando muito, o número de portas e janelas. E nada mais. 

Claro que isso poderia expressar a simples negligência do escrivão na hora de inventariar os 

referidos bens. O mais provável, porém, é que o modelo e o formato dessas casas fossem mais 

ou menos padronizados, o que dispensava o escrivão de descrever algo que era de 

conhecimento prévio dos contemporâneos e, por extensão, dos proprietários. De todo modo, 

podemos observar que alguns inventários, especialmente aqueles da segunda metade do 

século, começaram a trazer maiores detalhamentos na caracterização das habitações, 

especialmente na descrição de ambientes internos, com destaque para as divisórias. A 

explicação mais plausível para esse fenômeno pode estar ligada ao próprio enriquecimento 

material que o município viveu naquele momento e, por outro, a mudanças nas próprias 

noções de conforto então imperantes, com a emergência de noções ligadas à privacidade. 

Assim, um dos imóveis que o já referido Baltazar Gomes Pereira Luna deixou foi descrito do 
                                                 
108 Ver Inventários de Manoel Marcelo de Andrade-1832; Agostinho Francisco de Araújo-1876; Joana 
Francisca dos Santos-1882 e Emerenciana Maria do Espírito Santos-1844. ADJFACCG.  
109 Ver Inventários de Alexandrino Cavalcante de Albuquerque-1895 e João Correia de Araújo-1870. 
ADJFACCG.  
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seguinte modo: “uma casa grande com frente de tijolo e nesta quatro portas, uma janela com 

sótão, com cinco quartos, três salas de frente e uma interior (...) na Rua de Baixo”. Por seu 

turno, Benjamim Gomes de Albuquerque Maranhão deixou uma casa de tijolo com uma sala 

de visita e outra de jantar, um gabinete, quatro quartos e cozinha, murada, com quintal e 

fruteira, no valor de 1.500$000 contos de réis, onde morava com a mulher e filhos. Na 

Fazenda Bom Sucesso, no termo de Fagundes, o tenente Firmino Henriques da Silva morava 

em uma “casa de vivenda de telha e taipa com sótão, duas salas e oito quartos”, tudo avaliado 

por 1.000$000.110  

Os inventários nos remetem a uma importante questão. Trata-se do aspecto plural das 

casas, onde as atividades produtivas desempenhavam um papel destacado. Estudando a região 

de Campos dos Goitacases, no Rio de Janeiro, a historiadora Sheila de Castro Faria percebeu 

esse detalhe, expresso na própria nomenclatura: 

A referencia a ‘casas’ significava a proximidade do local de beneficiamento 
da produção, das senzalas (quando havia), das casas de agregados ou 
arrendatários, das casas de filhas, das casas onde se cozinhava e se dormia, 
dos animais ou de lavouras em torno delas, de paióis e casas de despejo, 
onde se formava um complexo que fazia com que a referência à morada 
fosse, sempre, no plural.111  

Apesar de certas mudanças em curso, o fato é que também na Campina Grande 

oitocentista as casas eram mais do que um lugar de descanso e moradia, se constituindo num 

espaço multifuncional, ligado às muitas atividades cotidianas desenvolvidas pelos homens e 

mulheres que faziam parte da sociedade em análise, em que o mundo do trabalho e demais 

instâncias da vida social estavam entrelaçados, não necessariamente de forma harmônica. 

Nesse sentido, por exemplo, as casas faziam parte do mundo da produção e circulação de 

bens, tanto no campo como na cidade, formando um todo maior. Assim, não é por acaso que 

seu interior e arredores estavam repletos de referências ao mundo do trabalho: é uma venda ou 

armazém que funciona no mesmo espaço em que o proprietário reside com a sua família; são 

instrumentos de trabalho espalhados por diversos ambientes; benfeitorias anexas; é a 

existência de produtos agrícolas que são guardados e beneficiados em seu interior ou então no 

pátio ao redor; são os membros da família, a criadagem e trabalhadores convivendo num 

mesmo universo, mesmo que inseridos de forma hierárquica e desigual.    

Mais uma vez os exemplos podem ser esclarecedores a esse respeito. Os objetos 

descritos no inventário do já mencionado Manoel Sabino do Nascimento, morto em 

                                                 
110 Ver Inventários de Baltazar Gomes Pereira Luna-1879; Benjamim Gomes de Albuquerque Maranhão-1891 e 
Firmino Henriques da Silva-1899. ADJFACCG. 
111 Ver FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, pp. 34/35.    
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24/09/1831, nos dão a medida dessa tênue divisão de funções no cotidiano habitacional de 

então: no interior da “morada de casas”, onde funcionava uma venda, podemos localizar, ao 

lado garrafas de aguardente, rolos de fumo, balanças e pesos (mercadorias e objetos com os 

quais ganhava a vida), um “jogo de caixas de cedro novas”, em que guardava seus trastes 

pessoais, e uma “cama velha coberta de couro”, onde costumava descansar da faina diária e 

dormir com sua mulher, Maria Joaquina da Silva, com quem teve cinco filhos naturais e ainda 

a deixou “pejada” de um outro. Era, porém, nas propriedades agrícolas onde a convivência do 

morar e do trabalhar num mesmo espaço mais se evidenciava. Quando morreu em 1840, João 

Aires Pereira, morador no distrito de Pocinhos, deixou como legado para a viúva e seus sete 

filhos uma herança avaliada em 13.361$320. Nas muitas porções de terra que tinha, ele criava 

gado vacum, cavalar e cabrum, além de plantar gêneros agrícolas, tal como partidos de cana. 

No sítio denominado São Tomé havia uma casa de vivenda, onde também estava instalada 

uma engenhoca de moer cana e “demais utensílios” para a produção de aguardente e rapadura. 

Em algumas dessas habitações funcionava uma espécie de economia doméstica, constituída 

de um conjunto de atividades desenvolvidas com o fim de suprir as necessidades da própria 

casa, com as possíveis sobras direcionadas às feiras e aos mercados locais. No inventário de 

Ana Francisca da Rocha, por exemplo, havia um tear com o qual, possivelmente, ela 

confeccionava roupas e outros utensílios, feitos com algodão plantado na propriedade que 

tinha no Cardoso. Já Antonia Leocádia da Anunciação morava em uma casa, localizada na 

povoação de Boa Vista. Ao redor da mesma havia um roçado, onde talvez plantasse culturas 

de mantimentos com sementes que antes haviam sido guardadas e depois beneficiadas em seu 

interior. Por seu turno, Dona Esmeria Joaquina da Conceição, casada que foi com o capitão 

Constantino Cavalcante de Albuquerque, deixou no termo de Fagundes “uma casa de morada 

com frente de pedra e estabelecimento de moer algodão com uma máquina de trinta serra, 

prensa etc”, tudo avaliado por 900$000.112   

Sintomático a respeito da dupla função de morada e de local de produção econômica 

das antigas casas era o fato de que, geralmente, as mesmas eram vendidas conjuntamente com 

as demais benfeitorias de uma propriedade, e não isoladamente. Foi o que se passou com 

Joaquim Gomes de Castro e Josefa Maria da Conceição, que em 27/04/1876 venderam, de 

forma condicional, a Antonio Clemente Pereira, uma casa acompanhada com benfeitorias, 

                                                 
112 Ver Inventários de Manoel Sabino do Nascimento-1831; João Aires Pereira-1841; Ana Francisca da Rocha-
1825; Antonia Leocádia da Anunciação-1870 e Esmeria Joaquina da Conceição-1876. ADJFACCG.   
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máquina de descaroçar algodão, dois bois, quatro cavalos, duas vacas paradas, dois roçados de 

algodão e uma parte de terras no lugar Jacaré, tudo isso por 6.050$000.113  

O estudo dos objetos e de sua distribuição no espaço da casa é tão relevante quanto o 

estudo de sua arquitetura e das suas múltiplas funções para a compreensão da cultura material 

de Campina Grande no século XIX. Assim, objetos de uso corrente na vida cotidiana, ligados 

ao mobiliário, à vestimenta, à culinária, aos utensílios domésticos etc, podem ser uma 

importante referência para alargamos a visão que temos da sociedade em foco. Se por um lado 

eles geralmente alcançavam pouco valor de mercado nas avaliações contidas nos inventários, 

por outro lado eles tinham uma força simbólica profunda para aqueles que os possuíam, 

podendo muito nos ensinar sobre aspectos de difícil mensuração por parte do historiador, em 

termos de valores, costumes e ritos sociais.114 

Dentre os objetos que os inventários costumavam mencionar, os associados ao 

mobiliário eram os que mais apareciam. Feitos geralmente com árvores da região, a exemplo 

do cumaru, do cedro ou da jurema, os móveis que mais se destacavam na paisagem eram 

cadeiras, bancos, estrados, tamboretes, catres, canastra, camas, baús, caixões e mesas, 

distribuídos pelas salas, quartos e corredores. Apesar de sua simplicidade, a quantidade e 

qualidade destes equipamentos dependiam da riqueza e do status do inventariado. O 

mobiliário de José Gonçalves Neves, morto em 1826, se reduzia a “uma cama coberta de 

couro de cabelo”, avaliada em 2$000, e “uma mala de pregaria nova”, no valor de 6$400.115  

Já o de Joaquim Felix de Araújo e o de sua mulher, Francisca das Chagas de São 

Francisco, era bem mais diversificado. No mobiliário da casa em que moravam na Rua da 

Cadeia constavam os seguintes itens: 

Um baú de madeira coberto de couro (...), forrado de chita com uma 
fechadura, chave e pregaria amarela (...) 6$400. 

Uma caixa de taboado de jurema com dobradiças de ferro, porém sem 
fechadura (...) 2$000. 

Outra dita maior, porém velha (...) 2$000. 

Um armário grande de cedro pronto com portas dobradiças e chave (...) 
6$000. 

Uma mesa grande de madeira de cumaru com duas gavetas e ferragem de 
latão (...) 3$200. 

Um banco grande sem encosto (...) $640. 

                                                 
113 Ver Livro de Notas nº 10- 1876. Arquivo do Cartório do Primeiro Ofício de Notas de Campina Grande 
(doravante ACPONCG).     
114 Ver ROCHE, Daniel. História das coisas banais. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.  
115 Ver Inventário de José Gonçalves Neves-1826. ADJFACCG.  
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Duas camas de madeira forradas de couro, de madeira sem armação (...) 
4$000. 

Um caixão grande de despejo de madeira de cedro sem ferragem (...) 
4$000.116   

Na cozinha, construída em anexo ou incorporada ao interior da própria casa, embora 

aqui e ali apareçam caldeirões, moinhos, pilão, panelas e outros apetrechos, os tachos eram 

presenças obrigatórias. Ana Francisca da Penha, quando morreu em 1830, deixou um tacho 

avaliado em 2$560, enquanto que no inventário de Ana Joaquina Carolina da Conceição 

constavam três: um grande e dois pequenos. Quase sempre feito de cobre, grande ou pequeno, 

velho ou novo, não importa: neles eram preparados os alimentos que compunham a dieta de 

então. A qualidade e quantidade dessa alimentação, claro, dependia das posses das pessoas. O 

local onde se comia (se no chão, num estrado ou numa mesa grande), como e com o quê 

também marcava as distinções sociais. É pouco comum, por exemplo, aparecerem pratos, 

copos ou colheres de barro, madeira ou lata. Talvez isso se deva ao fato deles serem tão 

banais que não alcançavam um preço de mercado, por mínimo que fosse. Em compensação, é 

cada vez mais freqüente o uso de jogos de talheres, garfos, facas e copos de prata, indício 

talvez de novos hábitos à mesa, mas também de distinção de status e de riqueza entre pobres e 

ricos.117  

Em Campina Grande, como de resto em quase todas as zonas do Brasil, a passagem e 

marcação do tempo eram regidas pelo badalar dos sinos de suas Igrejas, pelo cantar dos galos 

e pela mudança das estações, marcando assim os diversos ciclos da vida individual e social de 

todos e de cada um. Daí a pouca presença de relógios nos inventários. Dentre os muitos bens 

que compunham a fortuna acumulada em vida pelo padre Leonardo José Ribeiro, havia um 

“relógio quebrado”, avaliado em 6$400, ao passo que Dona Maria Joaquina da Conceição 

tinha um outro, dependurado em uma das paredes de sua casa, com preço fixado pelos 

avaliadores em 20$000.118    

Os inventários são um bom indicador para se aferir a importância que a sociedade 

local atribuía ao universo da cultura escrita.119 É fato que a maioria da população de então era 

                                                 
116 Ver Inventário de Joaquim Felix de Araújo e sua mulher Francisca das Chagas de São Francisco-1826. 
ADJFACCG.     
117 Ver Inventários de Ana Francisca da Penha-1830 e Ana Joaquina Carolina da Conceição-1830. 
ADJFACCG. 
118 Ver Inventários de Leonardo José Ribeiro-1834 e Maria Joaquina da Conceição-1884. ADJFACCG.   
119 Fazendo coro com as novas vertentes da historiografia mundial, especialmente a história cultural francesa, os 
pesquisadores brasileiros vêm explorando nas últimas décadas novos objetos de estudo. Nesse contexto, se 
destacam as investigações sobre a história dos livros e da leitura. A conclusão a que estes estudos vêm chegando 
é de que apesar de todas as restrições, tais como a censura, as carências materiais e a falta de estimulo, a 
experiência com os livros e a leitura no Brasil não foram tão restritas quanto se imaginava antes. O problema é 
que quase todos esses estudos tomam como referência a Corte e outros centros urbanos mais prósperos, uma 
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constituída de indivíduos analfabetos, independentemente da classe social a qual 

pertencessem. É comum, por exemplo, encontrarmos na documentação de época pessoas 

comuns, mas também das elites, tendo que assinar “a rogo”, pois não sabiam ler nem 

tampouco escrever. Nesse sentido, aquela era uma sociedade onde a oralidade desempenhava 

um papel fundamental, inclusive na relação com a cultura escrita. Se a instrução (e, portanto, 

o domínio das regras da escritura) tornou-se um tema cada vez mais presente no discurso de 

setores das elites dirigentes ao longo do século XIX, o fato é que essas preocupações não 

chegavam ao cotidiano das pessoas no mesmo ritmo que aquelas mesmas elites talvez 

desejassem, preocupadas que estavam com o viver e sobreviver em um mundo cheio de 

adversidades. Desse modo, a relação predominante com o mundo da escrita se revestia de um 

caráter pragmático. Para muitos daqueles homens e mulheres, que deram a inventário os bens 

deixados pelos mortos, era interessante dominar, pelo menos em linhas gerais, o ritual da 

feitura dos próprios inventários, no sentido de fazer frente a uma burocracia de juizes, 

escrivães, oficiais de justiça e letrados cada vez mais presentes em suas vidas, esquadrinhando 

suas pessoas e propriedades.  

Num universo social e cultural assim caracterizado, portanto, dificilmente poderia se 

constituir uma sensibilidade de culto e propagação dos livros; por esta razão que encontramos 

pouquíssimos exemplares deles nos inventários pesquisados. O exemplo do padre Santino 

Maciel de Ataíde, morto em 1882, é uma exceção. Este não só possuía livros, como foi o 

único caso verificado de propriedade de uma verdadeira biblioteca. Dentre os sessenta 

volumes de sua coleção particular, avaliada em 132$500, como era de se esperar, predominam 

obras de caráter religioso, incluindo a Bíblia, tratados teológicos e histórias de santos do 

cristianismo. Esse tipo de leitura era algo necessário para que o mesmo pudesse bem 

desempenhar o seu oficio de pároco e elaborar as suas prédicas, dirigidas diariamente àqueles 

que procuravam os seus conselhos espirituais. Aliás, esse vínculo entre livros e atividade 

profissional dos inventariados parecia ser uma regra. Martinho Manoel de Melo deve ter tido 

uma vida material bastante difícil, pois o leilão feito em seus bens não foi suficiente para 

satisfazer as dívidas que contraiu com diversos credores. Quando de sua morte, em 

02/05/1837, constava que residia em “uma morada de casas de taipa e telha na vila em chão 

foreiro do coronel Antonio de Barros na Estrada do Seridó”. Aí, sentado em um “banco velho 

de cedro” e apoiado em uma “mesa usada pequena de cumaru”, acompanhado muitas vezes da 

luz  incandescente  emanada  de  um  “candeeiro  pequeno  velho”, ele deve ter passado dias e  

                                                                                                                                                         
experiência que nem sempre pode ser generalizada para o Brasil como um todo. Ver ABREU, Márcia. Os 
caminhos dos livros. Campinas: Mercado de Letras, 2003.      
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noites debruçado sobre os seus “dez livros de advogado”. Deles tirava ensinamentos para 

fundamentar as causas jurídicas e políticas de que participou nos foros locais, trabalho esse 

que era o seu principal “ganha pão”. Estes livros podem ter sido adquiridos pelos seus 

proprietários, quer seja diretamente, através de compra na capital da província ou na cidade 

do Recife, ou ainda encomendado a algum caixeiro viajante que incluía Campina Grande em 

sua rota. O já referido João Pereira da Cunha costumava viajar pelos sertões de Pernambuco, 

Paraíba e Ceará. Em seu inventário foram descriminados alguns livros, que tanto poderiam ser 

para uso próprio ou mesmo pedidos de um de seus tantos clientes. Dentre esses se 

encontravam um volume do Dicionário Português; um outro volume do Dicionário do Museu 

Universal e um volume do Almanaque.120          

Numa sociedade cuja economia era pouco monetarizada, não é de surpreender que 

poucos inventariados tenham deixado dinheiro dentre os seus bens para os herdeiros, exceção 

feita àqueles que viviam diretamente do comércio ou negócio afim.121 Por outro lado, 

determinados objetos, para além de seu valor de uso, foram cada vez mais se transformando 

em fonte de entesouramento. É o caso da grande quantidade de peças de ouro que aparecem 

com certa freqüência, especialmente, mas não só, naqueles montantes mais aquinhoados.  

Embora não tenha deixado nada em dinheiro, Tereza de Melo Montenegro, casada que foi 

com o capitão Alberto Cabral Mariz, ao morrer no ano de 1811 deixou um significativo 

legado em ouro, constituído do seguinte repertório: 

Uma vara e ¾ e meia de cordão grosso (...)11$000. 
Uma vara e ¾ de cordão grosso (...)10$000. 
Duas varas e ¾ de cordão grosso (...)16$100. 
Três varas e 1/5 de cordão finos de braços (...)15$400. 
Duas varas e ¼ de colar grosso (...) 29$780. 
Uma vara e 1/3 de colar fino (...)12$820. 
Um colar fino com (?) e terça de comprido (...)12$380. 
Um rosário com sua cruz (...) 5$600. 
Um crucifixo (...) 9$100. 
Uma redoma (...) 9$700. 
Uma redoma (...) 7$700. 
Três pares de argola de orelhas (...) 8$400. 

                                                 
120 Ver Inventários de Santino Maciel de Ataíde-1882; Martinho Manoel de Melo-1837 e João Pereira da 
Cunha-1863. ADJFACCG. 
121 Numa sociedade pouco monetarizada, como era o caso de Campina Grande até pelo menos meados do século 
XIX, determinadas instituições sociais acabavam desempenhando as funções de bancos. Esse era o caso dos 
recursos dos herdeiros menores que ficavam sob a responsabilidade do juízo de órfãos, até aqueles atingirem a 
maioridade ou se emanciparem, por exemplo, através do casamento. É relativamente comum nos autos de contas 
anexos aos inventários esses mesmos recursos serem emprestados para terceiros no sentido de renderem juros. 
Para isso era preciso o devedor apresentar bens de penhora e um fiador. Em 1835, por exemplo, dois 
proprietários locais tomaram emprestados 450$000 que se encontravam no cofre dos órfãos do finado José 
Ferreira Pita. Em troca ofereceram como garantia uma propriedade e dois escravos Angolas, avaliados em 
1.460$000. Ver Autuamento de uma petição do capitão-mor Antonio de Barros Lira e Manoel da Costa Ramos-
1835. Documento avulso. ADJFACCG.         

82 



 

Um par de botões cortados (...) 4$500. 
Um par de botões cortados (...) 4$900. 
Um par de botões cortados (...) 7$000. 
Um par de botões cortados (...) 4$200. 
Um par de botões cortados (...) 3$120. 
Um par e botões cortados (...) 4$440. 
Um par de cadeados cortados (...) 3$740. 
Um par de cadeados com cabeça (...) 4$200. 
Uma Conceição (...) 1$400. 
Um par de fivelas de sapatos (...) 10$660. 
Um par de fivelas de ligas (...) 8$400. 
Duas memórias (...) 1$400. 
Duas memórias (...)1$400. 
Uma memória (...) $320.122  
 

Como podemos observar, alguns desses objetos remetem à devoção então 

compartilhada, tais como os crucifixos, rosários, redomas e memórias, porém, são as imagens 

sacras do panteão católico que mais nos aproximam das experiências religiosas no cotidiano 

daquela sociedade. Por elas podemos perceber, por exemplo, os santos e entes mais cultuados 

e suas diferentes evocações entre grupos sociais distintos. Como não poderia deixar de ser, as 

imagens do Crucificado se fazem presentes com frqüência, a começar do nome do fiel. Na 

casa em que morava na “Serra de Cabaças”, Josefa Maria de Jesus reservava um lugar 

especial, onde ficava um oratório, contendo “uma imagem de Cristo”. Aí ela fez muitas preces 

e orações durante toda a vida, no sentido de que tudo corresse bem com ela e com os seus, e 

para que todos os males fossem afastados. Essa profissão de fé deve ter se redobrado nos dias 

que antecederam a sua morte, ocorrida em 17/05/1819, invocando ao Criador e sua corte 

celeste para que intercedessem por sua alma na viagem que estava prestes a fazer. Por ser a 

padroeira da freguesia, Nossa Senhora da Conceição conseguia arregimentar muitos devotos. 

Dentre as cinco imagens contidas no oratório de Maria dos Milagres, morta também em 1819, 

uma era justamente de Nossa Senhora da Conceição. Além da Igreja Matriz, também havia 

uma outra, dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Daí também a sua devoção local, 

especialmente entre a população mais pobre. Dentre os poucos bens deixados pelo casal 

Manoel  Barbosa  de  Azevedo  e  Francisca  Maria  da  Conceição  constava “uma imagem da  

 

 

 

Senhora do Rosário”. Ao lado da “trindade” principal também aparece o nome de outras 

divindades, tais como São João, Santo Antonio, São Braz, Santa Ana, Santa Bárbara etc. Por 

                                                 
122 Ver Inventário de Tereza de Melo Montenegro-1812. ADJFACCG. 
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outro lado, as relações estabelecidas com esses objetos de culto deveriam ser bastante 

variadas.  Os inventários nos apresentam indícios dessa realidade, apontando para 

experiências religiosas ligadas a um catolicismo popular, nesse aspecto distinto daquele 

pregado pela Igreja oficial. Assim, por exemplo, Maria Francisca da Conceição não via 

nenhum problema em usar, lado a lado, uma cruz de ouro e uma figa!123 

Se uma boa prece parecia ser um remédio infalível para espantar as forças malignas do 

além, nem sempre elas funcionavam para conter os imprevistos do cotidiano, em que a vida 

estava exposta a muitos perigos. O perigo poderia vir das matas e florestas da região, com 

seus animais selvagens traiçoeiros, materializado em felinos como as onças e em diferentes 

espécies de cobras venenosas, como a temível cascavel. Mas o perigo poderia morar ao lado. 

Em uma sociedade onde a violência desempenhava um papel fundamental em muitos ritos da 

vida social, as rixas envolvendo inimigos pessoais e de classe muitas vezes acabavam 

resolvidas na base da bala ou então na ponta do punhal, especialmente quando os mecanismos 

de mediação institucional falhavam. Daí a explicação para uma quantidade enorme de 

inventários que acusavam a existência de armas. É claro que as mesmas tinham muitas 

utilidades, além do seu largo uso doméstico; para alguns, especialmente os mais pobres, era 

um instrumento fundamental para garantir a complementação alimentar, posto que o mesmo 

mato que oferecia risco de morte, representado pelos animais selvagens, também poderia ser 

um lugar de farta caça. Para outros, era um instrumento fundamental para o exercício da 

profissão, tais como açougueiros e soldados. Porém, não há dúvida de que eram usadas como 

meio de defesa pessoal, um dos motivos apontados pelas autoridades para os crimes violentos, 

especialmente no interior da província.124   

Havia armas de todo tipo: de fogo ou brancas; grandes ou pequenas; finas ou grossas; 

ornamentais ou de uso corrente;  de  ferro,  prata ou madeira.   No  inventário de  João Manoel  

 

 

 

Lourenço Vaz e de sua mulher Helena Teresa de Jesus consta um pequeno arsenal, constituído 

por algumas facas e espadas, além de três espingardas, um bacamarte e um jogo de pistolas. A 
                                                 
123 Ver Inventários Josefa Maria de Jesus-1820; Maria dos milagres-1820; Manoel Barbosa de Azevedo e sua 
mulher Francisca Maria da Conceição-1853 e Maria Francisca da Conceição-1839. ADJFACCG.      
124 Segundo um presidente de província, uma das principais razões para a insegurança e atentado contra a vida 
dos “cidadãos” paraibanos era “o deplorável costume de andar a população armada pelos campos, a despeito da 
proibição da autoridade pública”, o que não deixa de ser um reconhecimento explícito do fracasso da política de 
repressão por parte da maior autoridade da província. Ver Relatório apresentado à Assembléia legislativa 
provincial da Paraíba do Norte pelo Exmº presidente Antonio Coelho de Sá Albuquerque em 02 de agosto de 
1851. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.      
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posse pura e simples de armas não significava, necessariamente, garantia automática de 

proteção. De nada adiantou a José Ferreira Pita o seu bacamarte naquele fatídico 28/10/1832, 

quando foi assassinado na ainda vila de Campina Grande, onde morava com a mulher e filhos 

menores numa casa situada na “rua que vai para o açude velho”. A mesma sina teve Manoel 

Marcelo de Andrade, morador em Ingá, termo de Campina Grande, casado que foi com 

Antonia Maria das Neves e pai de José Felix de Andrade, Manoel Camilo de Andrade e João 

Valeriano. Ao que tudo indica, era comerciante, precisando fazer periódicos deslocamentos 

até as províncias vizinhas, onde negociava com diversos tipos de mercadorias, viajando por 

caminhos e fronteiras nem sempre seguros. Esse era um modo de vida, portanto, que 

implicava riscos; por isso mesmo sempre invocava a proteção de Nossa Senhora das Dores, de 

quem era devoto. Por precaução, sempre andava com um bacamarte e uma pistola. Esforço 

em vão: em 12/02/1833 foi assassinado no “sertão de Quixeramobim”, Ceará, por algum 

devedor inescrupuloso ou, o mais provável, por um dos tantos salteadores que infestavam as 

estradas de então.125  

Relações de poder, tensões sociais e conflitos em Campina Grande no 

século XIX  
Ao longo do século XIX a ex-colônia portuguesa se desprendeu de um Império outrora 

de dimensões internacionais e viu nascer, crescer e desmoronar um novo Império nos 

trópicos. Há muito tempo a historiografia vem buscando compreender a lógica que presidiu 

todo esse processo, com diferentes enfoques e abordagens. Porém, um fator que caracteriza 

boa parte desses estudos é o fato de que priorizarem o papel dos atores que atuavam em torno 

da corte e seus arredores. Claro está que isso não se deu por acaso, pois, como sabemos, 

foram as elites políticas e econômicas do Rio de Janeiro e demais províncias do centro-sul que 

se tornaram as forças hegemônicas que moldaram as estruturas sociais, políticas e econômicas 

do novo regime, subordinando aos seus interesses outras forças provinciais e locais. Não é 

intenção nossa aqui retomar em detalhe esse debate, mas sim chamar a atenção para um 

aspecto da questão,  que  pode ser  mais bem entendido se explorarmos as complexas relações  

 

 

 

                                                 
125 Ver Inventários de João Manoel Lourenço Vaz e sua mulher Helena Teresa de Jesus-1828; José Ferreira 
Pita-1832 e Manoel Marcelo de Andrade-1833. ADJFACCG.    
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entre o centro e a periferia, tendo como fio condutor as tensões em torno da ordem política e 

social que se pretendia construir, destacando os conflitos intra-elites e entre estas últimas e os 

setores subalternos.126              

A preocupação com a ordem foi um dos aspectos centrais da formação do Estado-

nação no Brasil ao longo do século XIX, a ponto da temática se transformar numa verdadeira 

obsessão presente nas falas e atitudes das autoridades envolvidas com a questão. Era comum, 

por exemplo, os relatórios dos ministros da justiça sempre começarem com o seguinte bordão: 

Tenho o prazer de anunciar-vos, que a ordem pública continua inalterada em 
todo o Império. A Nação manifesta a mais plena confiança na atual ordem de 
coisas, e não há um só ponto, em que a consciência pública, o respeito ao 
dever, a adesão, e o amor dos povos às Instituições Monárquico-
Representativas, não tenham zombado dos esforços empregados para 
levantar perturbações. O Governo Imperial ufana-se de haver 
conseguido este grande resultado pela mais severa observância dos 
princípios de justiça, e moderação em todos os seus atos. É esta a 
grande barreira por ele oposta aos perturbadores, e às perturbações.127  

Em dimensão local, os relatórios de presidentes de província reproduzem as mesmas 

preocupações:  

Felizmente posso assegurar-vos, que a província goza de pleno sossego, o 
que e presente nenhum receio oferece de abalos, e comoções políticas graças 
sejam dadas à benéfica Providência, graças ao bom Povo Paraibano, que não 
desconhece que a nossa primeira necessidade é o repouso, e que só no 
remanso da Paz podem vingar as instituições livres, que tanto prezamos.128  

Esses objetivos, porém, nem sempre eram alcançados. Mesmo com a montagem do 

aparelho de Estado e seu paulatino enraizamento em âmbito local, as coisas não caminharam 

conforme as expectativas das autoridades e das elites em formação, pois “o povo” muitas 

vezes se recusava a aderir “às instituições livres”, que, afinal, vistas de outro ângulo, não eram 

tão livres assim, gerando disputas e informando conflitos.129 Em diferentes conjunturas do 

                                                 
126 A literatura que trata da formação do Estado-nação no Brasil é ampla, com diferentes enfoques e abordagens. 
Ver CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. Teatro de sombras. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003; GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: EDUFRJ, 
1997; MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo Saquarema. São Paulo: HUCITEC, 1987; URICOECHEA, 
Fernando. O Minotauro imperial. Rio de Janeiro: DIFEL, 1978; JANCSÓ, István (Org). Brasil: formação do 
Estado e da Nação. São Paulo: HUCITEC, 2003.        
127 Ver Relatório apresentado a Assembléia Geral Legislativa na quarta sessão legislativa pelo Ministro e 
Secretário de Negócios da Justiça Eusébio de Queiroz Coutinho Mattoso Câmara em 1852. 
<www.crl.edu/content/brazil.htm> Acessado em março de 2006.     
128 Ver Discurso com que o presidente da Província da Paraíba do Norte Quaresma Torreão fez a abertura da 
sessão ordinária da Assembléia provincial em 15 de janeiro de 1837. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> 
Acessado em março de 2006.   
129 Determinadas autoridades mais calejadas no exercício do poder eram críticos o suficiente para reconhecer as 
dificuldades para implantar a ordem em sua plenitude. Este parece ter sido o caso de Antonio Coelho de Sá 
Albuquerque, que administrou a província por mais de uma vez e como tal adquiriu experiência suficiente para 
ter uma visão mais ampla do que muito de seus pares. Depois de afirmar sem rodeios que em seu governo 
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século XIX, a província da Paraíba foi palco de diversos eventos que ora convergiam ora 

destoavam dos rumos dos acontecimentos nacionais. Os seus diferentes grupos oram 

apoiavam, ora negociavam, ora contestavam as decisões emanadas do Rio de Janeiro. No 

processo de descolonização, certos setores aderiram ao projeto recolonizador das cortes de 

Lisboa, outros abraçaram o projeto de um Império luso-brasileiro, alguns poucos defenderam 

projetos alternativos que redimensionasse a relação entre Estado e sociedade. Durante o 

tumultuado período das regências esse quadro se repetiu, com diferentes projetos em disputa. 

Todavia, foi na segunda metade do século XIX (coincidindo, portanto, com a consolidação do 

projeto de nação vencedora, o dos saquaremas) que explodiram dois importantes movimentos 

sociais na região, colocando em cena não só setores das elites, mas também segmentos das 

camadas populares, evidenciando as contradições de uma suposta tranqüilidade pública, com 

a eclosão de revoltas como o Ronco da Abelha (1851/1852) e o Quebra-Quilos 

(1874/1875).130 

 Encarregados pelo poder central de disseminar pelos mais longínquos rincões do 

Império as instituições basilares do regime, os presidentes de províncias não deixaram de 

expressar as ambigüidades do processo de formação do Estado nacional. Mesmo revestido de 

um caráter oficial, com tons muitas vezes ufanistas, os relatórios que elaboraram 

periodicamente expressavam muitas das contradições então vivenciadas. Além dos 

movimentos coletivos que ameaçavam ruir os alicerces da ordem pública, havia outros 

problemas enraizados na rotina cotidiana que mereciam cada vez mais a atenção, como, por 

exemplo, a criminalidade violenta. Nesse sentido, os quadros estatísticos estampados nos 

relatórios (apesar da precariedade e confiabilidade dos dados neles contidos, falhas essas 

reconhecidas pelas próprias autoridades encarregadas de elaborá-los) contrariam um suposto 

estado de tranqüilidade social que essas mesmas autoridades insistiam em ressaltar e 

propagar.   

                                                                                                                                                         
montou uma verdadeira operação de guerra contra a criminalidade, concluiu, com um misto de realismo e 
resignação, que “numa sociedade por mais bem policiada que seja, por mais adiantada que esteja a sua 
civilização, a ausência completa dos crimes não passa de um sonho”, para em seguida desfolhar um rosário de 
números e situações pouco alvissareiros para quem considerava ser a segurança da pessoa e da propriedade do 
“cidadão” a primeira necessidade e razão de ser da sociedade e do Estado. Ver Relatório apresentado à 
Assembléia legislativa provincial da Paraíba do Norte pelo Exmº presidente Antonio Coelho de Sá Albuquerque 
em 03 de maio de 1852. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.     
130 Para uma visão de conjunto da inserção da Paraíba nas estruturas de poder ao longo do processo de 
construção do Estado imperial, ver SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. “Poder e política na Paraíba: colônia e 
Império”. In. Idem et al. Estrutura de poder na Paraíba. Vol 4. João Pessoa: EDUFPB, 1999, pp. 19/51.     
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Alguns presidentes faziam questão de mostrar serviço nessa matéria. Era o caso do 

“ilustrado” Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, que ao entregar o cargo a seu sucessor fez 

questão de destacar: 

Fiel ao meu pensamento de guerra implacável ao crime, não hei cessado de 
promover a captura e a punição dos criminosos por todos os meios ao meu 
alcance. As cadeias estão cheias de criminosos pela maior parte de delitos 
cometidos em épocas anteriores. Folgo asseverar a V. Excelência que os 
crimes vão sendo cometidos em menor escala, e que hoje não vagueiam, 
insultando impunemente as leis, e as autoridades públicas, esses homens de 
célebre nomeada, que eram outrora o terror desta província.131  

Em que pese o tom triunfalista que perpassa o discurso acima, o fato é que a 

criminalidade era um fenômeno endêmico, enraizado no cotidiano da sociedade, cuja 

repressão era obstaculizada por uma série de fatores. Os próprios relatórios apontam para 

alguns deles, a exemplo da impunidade, das perseguições e vinganças pessoais, do despreparo 

das autoridades judiciais, da insuficiência e dos desmandos da força policial, das distâncias 

entre as comarcas, da imensidão do território, do acoitamento de criminosos por parte de 

potentados locais, de hábitos “inveterados” disseminados entre a população, tais como o uso 

de armas, o alcoolismo, a ociosidade etc.  

Se a criminalidade estava presente na província como um todo, ela era especialmente 

sentida nos municípios pertencentes às comarcas do sertão, devido ao “estado de pouca 

civilização em que se acha o povo (...) e a pouca penetração aí das luzes e da razão, que 

sucumbem as paixões e satisfação de vontades”, segundo o diagnóstico do presidente em 

exercício no ano de 1853, Flávio Clementino da Silva Freire.132             

Eram vários os tipos de crime e criminosos que tiravam o sono das autoridades 

encarregadas de manter a paz e tranqüilidade no dia-a-dia. Objeto de queixas freqüentes de 

chefes de policia, juizes, promotores, delegados, oficiais e soldados, as quadrilhas de 

bandoleiros transformavam-se em verdadeiro flagelo aos olhos dos “homens da lei”.133 

Apesar das freqüentes diligências oficiais, quase sempre os infratores conseguiam escapar da 

repressão; o fato de conhecerem o terreno onde atuavam era um dado fundamental na hora de 

                                                 
131 Ver Exposição feita pelo presidente Antônio coelho de Sá Albuquerque no ato de passar a administração ao 
2º vice-presidente Dr. Flávio Clementino da Silva Freire em 29 de abril de 1853. 
<www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.    
132 Ver Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial pelo Exm° vice-presidente Flávio Clemente 
da Silva Freire em 05 de agosto de 1853. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.  
133 A ação de grupos de bandoleiras remontava à época da colonização e não se restringia a uma ou outra 
localidade, sendo uma realidade de quase todo o território da América portuguesa e posteriormente do Brasil 
independente, quando deram origem aos grupos de cangaceiros. Alguns deles se tornaram verdadeiras lendas, 
como foi o caso das comandadas por “Mão de luva” e “Sete orelhas”, com atuações destacadas nas Minas 
Gerais. Ver, a esse respeito, ANASTASIA, Carla Maria Junho. A geografia do crime: violência nas Minas 
setecentistas. Belo Horizonte: EDUFMG, 2005.        
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despistar a perseguição da polícia. Não devemos esquecer que esses grupos contavam com o 

homiziamento de “cidadãos grados”, entre proprietários e autoridades, seja por medo, seja por 

conveniência. Com atuação preferencial nos municípios do interior, acabavam tirando partido 

das questões de fronteira e, sempre que possível, fugiam para as províncias limítrofes, no 

sentido de dificultar a perseguição. Em correspondência reservada, datada de 23/07/1872, o 

presidente da Paraíba remeteu o seguinte oficio ao seu colega de Pernambuco: 

Tendo de seguir brevemente o Dr. chefe de polícia interino para o interior 
desta província, a fim de ativar a perseguição e captura dos criminosos que 
isoladamente ou em bando percorrem diferentes lugares, cometendo 
desordens e novos crimes, e espalhando  o terror e o susto entre a população 
pacifica e ordeira, vou rogar a V. Excelência que se digne de providenciar 
para que as autoridades policiais dos termos limítrofes dessa província 
prestem combinadamente o seu valioso concurso àquele Magistrado para a 
captura dos mesmos criminosos, habilitando-os V. Excelência a ser possível, 
com força suficiente para reprimir a audácia  deles e devidamente rechaçá-
los.134 

Esses esforços nem sempre surtiam efeito desejado, pois os grupos continuaram 

atuando durante todo o século, em maior ou menor escala. As mais ousadas quadrilhas da 

Paraíba atuavam no alto sertão, próximo à fronteira com o Ceará. O nome de alguns de seus 

lideres ficaram famosos na crônica policial da época: Luis Rio Preto, Adolfo Meia-Noite, 

Honório Rodrigues dos Santos, Jesuíno Brilhante, Vicente Ferreira Higino (vulgo Vicentão), 

Liberato Cavalcante Carvalho Nóbrega e tantos outros. Atuando isoladamente ou em alianças, 

punham “em desassossego a honra, a vida e propriedade dos cidadãos laboriosos”, segundo 

um dos chefes de polícia da época.135        

Não era só no alto sertão que eles agiam, entretanto. No começo da década de 1830, a 

então Vila Nova da Rainha foi palco da atuação de algumas dessas quadrilhas. Num momento 

em que a província e o país eram tomados por uma série de comoções sociais e políticas que 

culminaram com a abdicação de Imperador D. Pedro I, observou-se que: 

vagava nos arredores desta vila (...) uma ou várias quadrilhas de salteadores, 
que cometiam as maiores barbaridades por onde passavam, e já com tanto 
escândalo que (?) o maior terror nos pacíficos povos, e como seja a 
tibieza o maior dos males, em semelhante estado de violência 

                                                 
134 Ver Diversas Autoridades (DA-15). 1872. Cx. 264. Arquivo Público Pernambucano (doravante APP).  
135 Ver Relatório com que o Exm° vice-presidente Sr. Antônio Alfredo da Gama e Mello passou a administração 
desta Província ao Exm° Sr. Manoel Ventura de Barros Leite Sampaio em 21 de maio de 1882. 
<www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006. Algumas dessas quadrilhas contaram em 
suas fileiras com a participação de escravos fugidos. No grupo de Jesuíno Brilhante e Honório Rodrigues dos 
Santos, famosos cangaceiros com atuação no alto sertão da Paraíba e províncias limítrofes, foi identificada a 
presença dos cativos Luiz, Francisco, Marcelino, Olimpio, Felipe, Vicente e Bernardino. Ver Petição dos 
moradores da vila de Pombal dirigida ao presidente da província da Paraíba do Norte em 08 de dezembro de 
1880. Cx. 063. AHPB.                                 
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reuniram-se os bons cidadãos deram-se as mãos, e protestaram fazer 
guerra viva, e incansável perseguição a esse bando de canibais pelo 
que eram todos o (?) em pesquisarem os chefes desses bandidos a fim 
de principiar a destruição para eles.136  

Além dos meios convencionais de combate e repressão à criminalidade, o 

recrutamento militar era um dos mecanismos alternativos utilizados para livrar “a boa 

sociedade” dos “indesejados”. Alguns presidentes disputavam a primazia nesse campo, numa 

macabra contabilidade. Pedro Fernandes Chaves, que esteve à frente da província no ano de 

1842, se vangloriava de ter diminuído a violência criminal em seu governo por ter feito um 

“rigoroso” recrutamento, tendo enviado 514 recrutas para a armada e o exército. Com isso, 

segundo ele, a Paraíba se livrou de “um grande número de vadios, afugentou outros e conteve 

em melhores hábitos os que ficaram”. Apesar de todo esse zelo, não impediu que inimigos 

seus quase lhe tirassem a vida em uma tocaia preparada com esse fim.137 Em outro contexto, 

após afirmar ter agido com a “maior moderação”, Silvino Elvidio Carneiro da Cunha não teve 

o menor escrúpulo em dizer que havia recrutado 250 indivíduos, caracterizados por ele como 

vagabundos e potenciais criminosos “visto como a falta de trabalho e ocupação honesta é que 

a população ignara procura atentar contra aqueles tão apreciáveis direitos da sociedade”.138                         

Para levar a bom termo essa tarefa (nem sempre fácil de ser realizada, diga-se de 

passagem, pelas inúmeras reações que provocava na população) os presidentes contavam com 

a ajuda de um verdadeiro exército de auxiliares nas mais diversas localidades da província. 

Manoel Januário Bezerra Montenegro, juiz municipal de Campina Grande, se destacava pelo 

zelo com que procurava cumprir as ordens recebidas.  No ano de 1866, ele fez questão de 

consagrar parte de seu tempo de magistrado ao serviço de recrutamento, remetendo de uma só 

vez pelo menos vinte indivíduos, dentre os quais: 

Laurindo Pinheiro da Silva, solteiro, vadio, tem pai ainda moço e este mais 
quatro filhos: já ofendeu duas moças, respondendo a júri no Ingá por um 
desses fatos; José Ferreira da Prata, velhaco e também mal casado que 
desprezou a mulher em miserável estado de moléstias venéreas; finge-se de 
cego, porém à noite enxerga perfeitamente as cartas do baralho, a que vive 
aferrado; José Pereira da Silva, largou a mulher há 14 anos e vive amasiado 
com uma escrava de Antero Francisco de Paula Cavalcante (...). Dizem que 
(...) já furtou um cavalo de João Correia do Surrão e também um bode, 

                                                 
136 Ver Apelação crime do juízo do júri da Vila Nova da Rainha da Comarca da Paraíba do Norte. Apelantes, 
José Domingues Montenegro e Domingos José de Sá Alcoforado. Apelados, Francisco José Dias e outros-1832. 
Arquivo do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (doravante AIAHGP).   
137 Ver Relatório apresentado à Assembléia Legislativa da Provincial pelo Exm° presidente, Dr. Pedro 
Rodrigues em 15 de novembro de 1842. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.      
138 Ver Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial, pelo Exm° presidente, Sr. Silvino Elvídio 
Carneiro da Cunha em 07 de agosto de 1874. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 
2006.   
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carregando-o nas costas, e, pondo-se a correr, não pôde ser  alcançado por 
dois vaqueiros à cavalo, nem soltou o bode.139                                                           

Apesar de afirmar que agiu com isenção e que não “houve uma gota de sangue 

derramada”, essa operação de guerra comandada pelo juiz causou verdadeiro pânico entre a 

população local. Tanto é assim que, além da resistência dos que foram aprisionados, os que 

puderam fugiram para os matos e serras próximos, ficando ali internado por dias seguidos, 

afinal de contas estavam sendo arregimentados para uma causa distante e estranha, os campos 

do Paraguai, tendo por isso de deixar para trás suas lavouras, ofícios e, o mais importantes, 

parentes e amigos.                                                                                                                                             

Enquanto para os pobres (especialmente aqueles que não tinham nenhum patrono a 

apelar) o recrutamento militar representava um instrumento de punição e controle social, para 

os ricos poderia se transformar numa moeda de troca, servindo tanto para proteger aliados, 

como para perseguir inimigos pessoais e políticos, particularmente em determinadas 

conjunturas. Na noite de 22 para 23 de agosto de 1865, a cadeia da Vila de Ingá, pertencente à 

comarca de Campina Grande, foi arrombada por “um bando de homens armados” e daí 

retirados os presos, dentre os quais se encontravam dois filhos recrutados do capitão 

Francisco de Arruda Câmara. Com a abertura do processo criminal, dirigido pelo chefe de 

polícia da província, várias testemunhas imputaram ao dito capitão a autoria do delito, como, 

por exemplo, Manoel Alves Barbosa, agricultor, casado, vinte e dois anos, natural da 

freguesia, que no momento do crime se encontrava preso. Já Francisco Romão de Oliveira, 

trinta e sete anos, viúvo, natural da vila de São João, agricultor, foi mais longe: em seu 

depoimento afirmou que se encontrava de guarda na cadeia, quando por volta das quatro horas 

da madrugada do dia 23/08/1865 foi acordado por um grande barulho, tendo se deparado em 

seguida com um grupo de pessoas capitaneado pelo referido capitão. Depois de soltar seus 

filhos, o capitão teria ameaçado o subdelegado local, o major Manoel da Costa, com as 

seguintes palavras: “saia para fora cabrão que te quero despedaçar a cabeça”. Mesmo tendo 

apresentado resistência, o capitão Francisco de Arruda Câmara acabou sendo preso pela tropa 

algum tempo depois dos acontecimentos. Em seu depoimento negou ter participado do 

arrombamento da cadeia, atribuindo a autoria do mesmo a Marcolino de José da Silva, aos 

irmãos Soares e a outros que “ignora os nomes”. Concluiu sua fala dizendo que estava sendo 

vítima de perseguição, devido ao fato de “ser ele homem de política diversa da atual 

dominante e por haver espalhado o subdelegado que havia dar fim a todos os vermelhos do 

                                                 
139 Ver Ofício do juiz municipal de Campina Grande ao presidente da província da Paraíba do Norte em 10 de 
março de 1866. Cx. 48. AHPB.  

91



 

termo”. Um outro filho do capitão, Antonio Conrado de Arruda Câmara, negou qualquer 

participação no crime, alegando que quando soube da prisão de seus dois irmãos “fugiu para 

São Vicente-PE, com receio também de ser recrutado para o exército pelo subdelegado.”140                        

Francisco de Arruda Câmara fazia parte de uma das mais poderosas famílias da região, 

com diversas propriedades e bens. Além do mais fazia parte do jogo político, tendo por isso 

ocupando cargos e usufruindo as benesses do poder em âmbito local. É sintomático que tenha 

conseguido a patente de Capitão da Guarda Nacional do Destacamento de Ingá e Campina 

Grande, o sonho almejado por muitos potentados. Seu irmão, o já mencionado Eufrásio de 

Arruda Câmara, além de possuir uma fortuna avaliada em mais 70$000.000, também fazia 

parte da instituição, com a patente de tenente-coronel. Aliás, segundo o depoimento do 

sargento José Francisco Cordeiro, responsável pela prisão dos acusados, Eufrásio de Arruda 

Câmara teria chamado seu irmão de covarde, pelo fato de não ter-lhe esperado para ir junto 

soltar os dois recrutas e em seu lugar “deixar o subdelegado amarrado com cordas.” 141 

Convém lembrar que naquele momento estávamos em plena Guerra do Paraguai, 

quando todas as autoridades provinciais faziam um esforço redobrado para atender à crescente 

demanda vinda da Corte por novos contingentes  Para se ter uma idéia, a cota exigida da 

Paraíba naquele ano era de 645 guardas. Além dos tradicionais setores populares, membros da 

oposição local poderiam, circunstancialmente, ser alvo do recrutamento. É o que parece ter 

acontecido naquela madrugada de 22 para 23/08/1865, quando divergências políticas e rixas 

pessoais foram acionadas, culminando com a prisão e posterior fuga dos dois recrutados, 

resultado da luta partidária de duas facções locais. Como podemos observar, tanto por esse 

como pelo exemplo anterior, o alistamento militar era um momento em que se travava uma 

verdadeira guerra na surdina, gerando muita tensão e conflito entre diferentes sujeitos sociais 

e políticos da sociedade, diferindo em muito do quadro idílico traçado pelo presidente da 

Província à época, Sinval Odorico de Moura, segundo o qual “legiões de bravos (...) acodem 

pressurosos ao reclamo da pátria ultrajada.”142      

Um dos pressupostos do Estado imperial em formação era a defesa da integridade 

física e dos bens dos cidadãos proprietários contra potenciais agressores. Não foi essa senão a 

                                                 
140 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação crime ex-ofício vinda da comarca de Campina Grande. 
Apelante, a justiça pública. Apelados, Francisco Antonio de Arruda Câmara e Marcolino José da Silva-1867. 
AIAHGP. Esse parece não ter sido um episódio isolado. Na verdade, durante o período da Guerra do Paraguai 
aumentou significativamente o número de arrombamento de cadeias e tomadas de presos, pois uma parte deles 
seria recrutada para os campos de batalha.   
141 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação crime... Op. cit.  
142 Ver Exposição com que o presidente Sinval Odorico de Moura passou a administração da Província da 
Paraíba ao Exm° Sr. Felizardo Toscano de Brito em 20 de julho de 1865. 
<www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.    
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preocupação maior dos presidentes de província e seus auxiliares mais próximos. Alguns 

chegavam a tematizar diretamente a questão: 

É a segurança de pessoa e de propriedade de que maior atenção deve 
merecer da parte daqueles, a quem é confiada a administração pública, 
porque cada vez que estas forem atacadas se põe em perigo a manutenção e 
o respeito as leis, que nos regem; e, perdido esse respeito e dado o primeiro 
passo na carreira do crime, a ordem e tranqüilidade pública são também 
ameaçadas em seus fundamentos.143       

Essa preocupação tinha sua razão de ser, de acordo com a lógica de interesses que 

movia esse tipo de discurso. Os relatórios de presidentes de Províncias estão cheios de dados 

com os mais variados delitos, tanto de natureza pública quanto particular. Apesar de 

melhorias momentâneas, alcançadas em uma determinada conjuntura ou gestão presidencial, 

o fenômeno persiste ao longo do tempo.144 Nesse contexto, se destacam justamente os crimes 

contra a pessoa e a propriedade, de longe os campeões nas estatísticas criminais de época. A 

realidade dos municípios não deveria ser muito diferente do quadro vigente na província 

como um todo. De fato, os dados levantados para o antigo município de Campina Grande 

confirmam a tendência geral verificada na província. De uma amostragem de 45 processos 

pesquisados entre 1832 e 1888, mais da metade se refere àquelas duas modalidades de delitos, 

sendo 16 contra a pessoa, incluindo aí homicídio, tentativa e homicídio e ofensas físicas, o 

que representa 35,55%, e 11 contra a propriedade, entre roubos, furtos e danos, conforme 

                                                 
143 Ver Exposição com que o presidente Sinval Odorico de Moura passou a administração da Província da 
Paraíba ao Exm° Sr. Felizardo Toscano de Brito em 20 de julho de 1865. 
<www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.    
144 Em pesquisa recente, Ivan de Andrade Velasco fez uso de uma ampla documentação para demonstrar, 
tomando como exemplo empírico a comarca do Rio das Mortes-MG, que as instituições imperiais do século XIX 
não se implantaram simplesmente de “cima” para “baixo”, de forma meramente impositiva e repressora. Nesse 
sentido, os mais variados grupos de pessoas (incluindo aí não apenas as elites, mas também pobres livres e 
escravos) foram ou se deixaram seduzir pela ordem e seus símbolos. Para isso fizeram uso de seus instrumentos 
para se defender contra agressões alheias ou reivindicar direitos. Foi nesse jogo político de imposição e/ou 
negociação que as instituições judiciais e administrativas se enraizaram no cotidiano da sociedade, tendo como 
desdobramento o controle da criminalidade violenta, através da mediação dos conflitos privados entre indivíduos 
e grupos. Em grande medida concordamos com tal pressuposto, fazendo, porém, algumas ressalvas. Em primeiro 
lugar, é preciso lembrar que mesmo onde as instituições estatais se faziam presentes, nem sempre os interesses e 
resoluções de conflitos privados desapareciam de todo, havendo, ao contrário, uma convivência tensa entre 
ambos, que às vezes se conciliavam, se opunham ou sobrepunham, num movimento incessante ao longo do 
tempo. Em segundo lugar, esse era um processo extremamente conflituoso, gerando muitas dificuldades para a 
consecução de seus fins, gerando frustração entre as autoridades e outros sujeitos. Por fim, mas não menos 
importante, é imperioso não perder de vista as particularidades desse processo em cada rincão do vastíssimo 
Império brasileiro do século XIX, no sentido de evitarmos generalizações apressadas a partir de um “estudo de 
caso”. No caso em questão, ao contrário dos sertões das Minas Gerais, o fenômeno da criminalidade violenta nos 
sertões paraibanos tendeu a aumentar, ou ao menos não caiu no mesmo ritmo daquele, conforme as evidências 
apresentadas por nós. Enfim, embora bastante “sedutora” a tese do autor precisaria ser matizada em seus 
argumentos para o estudo de outras realidades. Ver VELLASCO, Ivan de Andrade. As seduções da ordem. 
Bauru: EDUSC, 2004.              
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exposto no quadro abaixo. Uma análise mais deita dos números pode nos levar a compreender 

melhor a dinâmica daquela sociedade145 
 

 

Assim, por exemplo, matávasse, morríasse e agredíasse por muitas razões. Por dívidas, 

por exemplo. Em 01/09/1853, no lugar conhecido por Jacu, termo de Campina Grande, 

Manoel Marques de Araújo foi assassinado com uma facada. As oito testemunhas arroladas, 

todas moradoras no local do crime, foram unânimes em atribuir a autoria do crime a 

Salustiano José de Mendonça. Em relação às razões e circunstâncias do ocorrido, porém, há 

diferença nas versões apresentadas. Galdino Francisco de Macedo, branco, casado, morador 

no Jacu, 38 anos, agricultor, afirma que “muito admirado ficou por conhecer a ambos com 

muita amizade.” Por sua vez, Alexandre Barbosa Camelo José, branco, casado, morador no 

Jacu, 36 anos, agricultor, além de afirmar que a facada foi desferida com tal violência que 

“pelo orifício saia as tripas do infeliz”, atribui a morte “a malvadeza do réu”. Uma explicação 

menos genérica nos é fornecida por José Francisco de Sousa, branco, casado, morador no 

Jacu, 27 anos, agricultor. Este contou em depoimento que a vítima, prevendo que iria morrer 

com a facada que acabara de sofrer, lhe procurou para pedir “socorro espiritual”. Antes de 

morrer teria dito que não entendia o porquê do ocorrido “a exceção de uma pequena rixa que 

nesse conflito houve motivada esta por o dito Mendonça ir cobrar dele Marques um cruzado 

sem ele lhe dever.” Nesse e em tantos outros crimes analisados talvez não saibamos ao certo a 

verdade dos fatos, o que afinal de contas não é o mais importante para o trabalho do 

historiador. De qualquer maneira, a partir das evidências apontadas no processo, podemos nos 

aproximar do que poderia ter acontecido naquele dia e daí retirar as suas implicações 

históricas. Tanto as testemunhas como a vítima e o réu faziam parte de um mesmo universo 

                                                 
145 Convém destacar que essa é apenas uma pesquisa por amostragem com processos envolvendo homens livres, 
quer seja na condição de vítimas, quer seja na condição de réus. Quanto aos crimes de escravos, serão tratados 
no 4º capítulo da tese.  

Quadro 2 – CRIMINALIDADE EM CAMPINA GRANDE - SÉCULO XIX 
NATUREZA DOS CRIMES NÚMERO DE CRIMES PERCENTUAL 

(%) 
CONTRA A PESSOA 16 35,55% 
CONTRA A PROPRIEDADE 11 24,44% 
CONTRA ORDEM PÚBLICA 8 17,77% 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 6 13,33% 
CONTRA A HONRA E OS BONS COSTUMES 3 6,66% 
CONTRA O LIVRE GOZO E EXERCÍCIO DOS 
DIREITOS POLÍTICOS  

1 2,22% 

TOTAL 45 100 % 
FONTE: Ações Criminais - Século XIX. 
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social e cultural. Todos se conheciam e se relacionavam, através do trabalho, de parentesco e 

de amizade. Porém, esse mundo não era feito só de colaboração e harmonia. Carências 

matérias e quebra de valores considerados importantes na regulamentação das relações sociais 

da comunidade poderiam gerar tensões interpessoais. É o que pode ter se passado naquele 

01/09/1854, quando o não reconhecimento de uma suposta dívida pode ter desencadeado os 

acontecimentos narrados.146   

Numa sociedade em que a terra tinha uma importância fundamental no 

estabelecimento das relações sociais e de poder entre os grupos sociais, seria mais ou menos 

previsível que as disputas em torno de suas posses gerassem conflitos violentos, que muitas 

vezes resultavam em cenas de sangue. É o que parece ter acontecido em 13/03/1873, quando 

José Paz da Silva, natural da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, 60 anos, casado, 

agricultor, matou Manoel Cláudio no lugar Manguape, termo de Campina Grande. Pela 

análise das sete testemunhas chamadas a depor, ficamos sabendo que este foi o desfecho 

trágico de um processo de rixas acumuladas ao longo dos tempos entre a vítima e o réu, tendo 

como pano de fundo uma “questão de terras”. Apesar de ter negado o crime e alegar que até 

era amigo da vítima, a verdade é que havia fortes evidências que incriminavam o réu. 

Marcolino Marques de Maria, casado, natural e morador de Manguape, 40 anos, afirmou que 

no dia do crime estava em sua casa quando entre sete e oito horas da manhã foi procurando 

por Manoel Cláudio, comunicando que haviam assassinado seu irmão. Na condição de 

Inspetor de Quarteirão e primeira autoridade encarregada de averiguar os fatos, saiu em 

diligências, juntamente com dois de seus irmãos; quando chegou ao local do crime encontrou 

o corpo da vítima já sem vida. Na medida em que a investigação avança, ficamos sabendo que 

vítima e réu disputavam a posse de um roçado, cuja ação corria no juízo de paz da comarca. 

No dia do crime o réu foi ao terreno em disputa conversar com a vítima, na esperança de 

resolver a questão. O referido encontro foi subindo de tom, pois de uma conversa mais ou 

menos amistosa passou-se a uma discussão áspera, com trocas de palavras injuriosas entre 

ambos, até finalmente chegarem às “vias de fato”, quando o réu sofreu cinco cacetadas e uma 

pesada na cara desferida pela vítima e seus homens. No caminho de volta, o acusado passou 

em uma casa de farinha pertencente a um filho seu, de nome Manoel Paz, e contou sobre 

ocorrido. O filho, preocupado, recomendou ao pai para ir à cidade se queixar perante as 

autoridades competentes. Ao que parece, o “velho José Paz”, cansado de esperar por um 

                                                 
146 Ver Autuamento de um processo crime que a ex-ofício de justiça mandou proceder o delegado de polícia 
desta vila o tenente de linha José Antonio Alves pela morte feita no infeliz Manoel Marques de Araújo com uma 
facada-1854. ACPVTJFACCG. 
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desfecho amigável e se sentido humilhado pelo ocorrido havia pouco tempo, não levou em 

consideração o conselho filial e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Voltou ao local 

do crime, só que desta vez armado de uma espingarda, com a qual desferiu (por trás de “uma 

cerca velha”) um certeiro tiro “nos peitos” do infeliz Manoel Cláudio. Para seu azar, deixou 

marcas visíveis dos pés no chão. Estas foram facilmente reconhecidas pelo Inspetor e seus 

irmãos, e transformadas na principal prova material do crime, embora a inimizade entre 

vítima e réu tenha sido a principal causa do crime e da condenação deste último.147  

Às vezes somos levados a crer que alguns crimes se davam por razões banais ou, de 

acordo com a linguagem dos “homens da lei”, por “motivo frívolo.”; mesmo nesses casos, 

devemos estar atentos aos detalhes reveladores. Em algum dia do mês de março de 1861, 

Galdino Pereira de Queiros saiu para caçar com uma espingarda. Para isso escolheu a Serra da 

Catuama, onde com persistência e um pouco de sorte esperava trazer algo para complementar 

a alimentação do dia e da semana. Quando retornava da jornada passou na casa de Antonio da 

Cunha, vulgo “Belo Beiju”, deu boa tarde aos presentes e entrou. Ato contínuo resolveu ir ao 

terreiro anexo “escarar”. Foi quando apareceu José Calisto e disse “só queria saber se aquele 

cabrito escarava (...) por desaforo ou por mais homem”, ao que Galdino respondeu “que não 

escarava nem por mais homem nem por desaforo sim porque tinha goela”. Após esse gesto de 

desafio, iniciou-se uma áspera discussão entre as partes que acabou redundando no 

assassinato de José Calisto, morto com um tiro de chumbo saído da mesma arma que matara 

anteriormente alguns bichos naquela mesma tarde.148 

                                                 
147 Ver Sumário por crime de homicídio na pessoa do infeliz Manoel Cláudio. Autora, a justiça pública. Réu, 
José Paz da Silva-1873. ACPVTJFACCG. Quando perguntados como haviam reconhecido as pegadas do 
assassino no chão, tanto o Inspetor como seus irmãos responderam que foi porque “são peritos em descriminar 
vestígios tais, por serem sertanejos e acostumados a estes exercícios”. Esse saber, de inspiração claramente 
venatória, era uma herança dos índios tapuias que originalmente habitavam a região, de quem talvez o inspetor e 
seus irmãos fossem descendentes. Afinal de contas, além de inspetores, eles eram agricultores e deviam conhecer 
muito bem os segredos ao seu redor. Tudo isso nos faz lembrar as reflexões de Sérgio Buarque de Holanda, que 
estudando a formação da sociedade paulista mostra o quanto nesse processo os colonizadores europeus foram 
tributários da experiência indígenas em relação ao conhecimento que estes tinham da fauna e da flora. Como 
exemplo de um processo de amálgama de experiências de culturas em contextos históricos, ele cita a apropriação 
que bandeirantes e mamelucos fizeram do modo como os nativos caminhavam nas florestas, com os pés postos, 
numa estratégia fundamental para despistar potenciais inimigos e capturar presas. Ver HOLANDA, Sérgio 
Buarque de. Caminhos e fronteiras. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, pp. 19/35. Por outro lado, 
Carlo Ginzburg remonta as bases epistemológicas do paradigma indiciário ao saber venatório dos primeiros 
grupos humanos. Os caçadores pré-históricos, por exemplo, fizeram uso dele por milhares de anos para decifrar 
as pegadas dos animais no chão e outros sinais da natureza. Um instrumento de sobrevivência, mas também de 
leitura do mundo. Nesse sentido, podemos dizer que o sábio Zadig, o crítico de arte Giovanni Morelli, o 
romancista Arthur Conan Doyle, o psicanalista Sigmund Freud e muitos historiadores contemporâneos são 
herdeiros desse saber imemorial. Ver GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989, pp. 143/179.        
148 Ver Processo crime ex-ofício instaurado pelo subdelegado de polícia o capitão José Constantino Cavalcante 
de Albuquerque contra Galdino Pereira de Queiros-1861. ACPVTJFACCG.              
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 Se parássemos por aqui com essa história talvez o juiz tivesse razão em afirmar que o 

crime se deu “sem motivo algum plausível.” Porém, as circunstâncias que cercaram aqueles 

acontecimentos foram muito mais complexas do que a lente da referida autoridade foi capaz 

de captar. As próprias falas das testemunhas inquiridas nos autos nos ajudam a desvendar os 

significados mais amplos dessa trama. Assim, por exemplo, Antonio Gonçalves de Freitas, 16 

anos, agricultor, solteiro, morador na Alagoa do Surrão, natural do termo de Campina Grande, 

afirmou que no dia do crime convidara o réu para caçar. Já na ida para a Serra da Catuama, os 

dois se encontraram com a vítima; esta quis saber por que o réu estava com a espingarda, ao 

que a testemunha respondeu que era para caçar “mocois”. Quando voltaram ao final da tarde, 

entraram na casa do dito Antonio da Cunha, encontrando a vítima jogando com o proprietário. 

Foi quando se deu a mencionada discussão, um pretexto para a vítima tentar novamente tomar 

a arma das mãos do réu. Dentre outros motivos, o réu se recusou a entregar a espingarda 

porque a mesma lhe custara 10$000 e também por não reconhecer em Galdino “autoridade 

para tanto.” Até porque tinha passado há pouco em frente à residência do subdelegado de 

Fagundes, o capitão Manoel Gustavo de Farias Leite, e nem esse nem o Inspetor de 

Quarteirão lhe haviam desarmado. Não seria, portanto, um mero cabo que o faria largar a sua 

preciosa e útil espingarda. Outras testemunhas acrescentam que réu e vítima não se gostavam, 

pois alimentavam “uma velha rixa e eram inimigos”, conforme se apreende do relato de 

Damião José do Nascimento. Como podemos perceber, uma simples querela em torno de uma 

“cusparada” terminou sendo um elemento catalisador de tensões latentes, o que nos remete às 

noções de honra, valentia, hierarquias sociais e dominação.149                                                

Se a violência cotidiana do Estado imperial era potencial, por vezes os seus tentáculos 

se manifestavam com toda a força sobre indivíduos pertencentes às classes populares.  

Durante a seca que castigou a maior parte das províncias do norte entre 1877/1879, Campina 

Grande se transformou em um dos principais pontos de atração para retirantes fugidos da 

fome, da doença e da morte, isto em função de sua localização entre o sertão e o litoral e das 
                                                 
149 A “escarrada” no chão era uma das muitas estratégias simbólicas dos homens se desafiarem no contexto 
cultural daquela sociedade. Existiam outras, a exemplo das “bofetadas no rosto”, detectadas em alguns processos 
pesquisados por Ivan de Andrade Vellasco. Sobre isso ele sentencia: “Certamente a bofetada no rosto possui, 
ainda hoje, uma carga simbólica que, em muito ultrapassa as conseqüências físicas que possa causar. Representa, 
em várias culturas, um gesto clássico pelo qual os homens se desafiam”. VELLASCO, Ivan de Andrade. Op. cit. 
p. 170. Ainda nessa linha de raciocínio, um dos gestos de humilhação suprema, desta vez em relação às 
mulheres, era o corte do cabelo após a execução da agressão física. Por ter se recusado manter relações sexuais 
com João de Barros Sousa, a viúva Maria Madalena do Nascimento foi barbaramente espancada. Não satisfeito 
com o “serviço”, o acusado (secundado por um filho, um sobrinho e um escravo) cortou o cabelo da vítima com 
um facão. Ver Sumário de culpa por crime de ferimentos. Autora, Maria Madalena do Nascimento. Réus, João 
de Barros Sousa, Manoel de Barros Sousa, Claudino de tal e o escravo Thomé-1872. ACPVTJFACCG. 
Voltaremos a analisar esse último processo no terceiro capítulo.            
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expectativas que gerava naqueles que para lá convergiam. Um desses muitos flagelados que 

se viu obrigado a fazer esse trajeto foi João Francisco dos Santos, casado, natural da vila 

sertaneja de Patos e filho de Francisco José dos Santos. Contava ele com 26 anos quando 

chegou à cidade. Para sobreviver no novo ambiente em que se encontrava, ele resolveu vender 

capim na Rua do Seridó, aproveitando o fato de que ali se realizava, sempre às quintas-feiras, 

a feira de gado, para onde convergiam semanalmente animais de toda a região; com isso ele 

esperava ganhar algum “tostão” para manter a si e a sua família naqueles tempos difíceis. 

Nisso se encontrava entretido, quando numa tarde de janeiro de 1878 foi procurado por um 

grupo de soldados do destacamento local do exército para que arrastasse um animal que se 

encontrava morto por trás da casa de um sujeito chamado Francisco Quirino, cuja casa se 

localizava próxima ao largo do Mercado Novo. Como se recusasse a obedecer tal ordem, pois 

alegava acertadamente que não podia interromper a sua atividade e deixar a sozinha 

mercadoria que procurava vender, os milicos foram ficando cada vez mais irritados com o 

sertanejo, iniciando-se daí uma “alteração” entre as partes. Depois de ameaçarem levar 

Francisco à força, os policiais puxaram os facões que conduziam e começaram a espancá-lo 

“com fúria”, e de forma impiedosa, até a cadeia nova. Como resultado dos ferimentos, a 

vítima ficou toda cortada e “ensangüentada”, conforme evidenciou o exame de corpo de delito 

a que foi submetida. O próprio promotor que ofereceu a denúncia estranhou o fato, alegando 

que o mesmo: 

Fez pasmar de admiração e terror aos espectadores daquela cena de 

canibalismo, tanto mais grave quanto ela foi representada por soldados, que 

deviam ser a garantia do cidadão e da tranqüilidade pública.150  
 

Apesar da indignação do promotor e da confirmação da história por parte das 

testemunhas, dos quatro acusados apenas o soldado desertor Benedito Reinaldo da Silva foi 

condenado por crime de ofensas físicas, com base no artigo 205 do Código Criminal do 

Império, no grau médio, ou seja, multa e cinco anos e três meses de prisão, a ser cumprida na 

cadeia da capital da Província. 151  

Tão preocupante quanto os crimes contra a pessoa, especialmente perante os olhos das 

autoridades e elites provinciais, eram as agressões constantes de que era alvo a propriedade, 

algo que também não passou despercebido na documentação oficial. No relatório que 
                                                 
150 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação crime do júri da cidade de Campina Grande. Apelantes, 
o juiz de direito e o réu Benedito Reinaldo da Silva. Apelados, Antonio Pereira Gomes de Vasconcelos, Manoel 
Gomes de Melo e a justiça-1880. ACPVTJFACCG. 
151 Sobre os aspectos legais dos delitos e das penas no contexto do século XIX, ver “Código Criminal do Império 
do Brasil”. In. PIERANGELLI, José Henrique. Códigos penais do Brasil: evolução histórica. Bauru: Jalovi, 
1980, pp. 167/265.  
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encaminhou aos deputados da Assembléia provincial, em 03/05/1847, o tenente-coronel 

Frederico Carneiro de Campos tocou em questões caras à lógica de funcionamento da 

máquina burocrática que então dirigia: 

Sendo a segurança de propriedade uma das mais sólidas bases do 
desenvolvimento social, tanto mais progresso fará um país, tanto mais 
benefícios colherá ele, quanto menos vulnerada ela for: por isso permitireis 
que por alguns instantes demore vossa atenção sobre uma espécie que a 
ataca de frente, que pela freqüência antes que pela sua qualidade muitas 
vezes se tem tornado conseqüente: quero falar-vos do crime de furtos e da 
impunidade que os promove a miúde.152 
 

Embora tenha se referido apenas ao furto, esta não era a única modalidade de crimes 

então praticada contra a propriedade. Além desse, havia ainda o roubo e o dano, devidamente 

tipificados no código criminal, com as suas respectivas penas. Por outro lado, apesar de toda a 

profissão de fé feita em torno da defesa da propriedade privada, a maior autoridade da 

província não deixou de reconhecer o caráter endêmico do fenômeno, realidade que só fez se 

acentuar ao longo do século e, ao mesmo tempo, a dificuldade em combatê-lo. Aqui, mais 

uma vez, analisar as suas motivações, os atores envolvidos, os contextos em que ocorreram e 

o papel do aparelho judiciário em cada caso pode nos levar a dimensões importantes da 

sociedade local, especialmente no que diz respeito às tensões sociais e às diferentes noções de 

riqueza e pobreza.  

Numa sociedade em que a riqueza era extremamente concentrada e que, em 

contrapartida, os níveis de pobreza atingiam a parcelas significativas da população, seria 

natural esperar a existência de roubos com o intuito de atender às carências materiais de quem 

os praticava, quadro esse agravado em determinadas conjunturas, como era o caso das 

estiagens periódicas que costumavam assolar a região. A esse respeito, convém lembrar que 

no século XIX pelo menos três grandes secas atingiram as províncias do norte, a saber: a de 

1825, a de 1845, 1868 e a de 1877. Se ainda hoje é difícil saber qual delas gerou maior 

estrago material, foi a de 1877/1879 que certamente mais impacto causou entre os 

contemporâneos, a ponto de desde então ter mudado a maneira de encará-las. Além da 

desorganização econômica, elas traziam consigo o agravamento dos conflitos sociais, com 

destaque para o aumento na incidência dos crimes contra a propriedade.153 Em abril de 1879, 

Agostinho Pereira de Araújo, Inspetor de Quarteirão da vila de Cabaceiras, pertencente à 

                                                 
152 Ver Relatório apresentado a Assembléia Legislativa Provincial da Paraíba do Norte pelo Exm° presidente da 
Província, o tenente coronel Frederico Carneiro Campos em 03 de maio de 1847. 
<www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006. 
153 Para a correlação entre secas e tensões sociais, ver NEVES, Frederico de Castro. A multidão e a história. Rio 
de Janeiro: Relume Dumará, 2000.    

99



 

comarca de Campina Grande, recebeu de Anacleto de Freitas Cavalcante a cabeça de uma rés. 

Este último informou que encontrou a dita cabeça da seguinte maneira: “Que no dia terça-

feira da semana santa deste corrente ano, ele testemunha foi pescar em um poço e botando (...) 

a tarrafa houve uma cabeça de uma rés, que lhe parecia ser macho, de novilhote.”154  

Com o prosseguimento da averiguação dos fatos pelas autoridades competentes, 

ficamos sabendo que o animal foi retirado dos “campos de criação” da Fazenda Gravatá de 

Fora, pertencente ao tenente-coronel Manoel Pereira de Araújo Oliveira. Quanto aos autores 

do furto, as testemunhas afirmam, quase todas por “ouvir dizer”, que foram Bernardino de 

Freitas Giterana e Severino Pereira de Sousa. Em seu depoimento, por exemplo, Samuel 

Pereira de Sousa, 24 anos, casado, criador, natural da Freguesia e morador no Caruatá, disse 

que os réus furtarem o novilhote e logo em seguida mataram-no. Na partilha do produto final, 

o segundo réu, Severino, teria recebido de Bernardino ¼ da carne, “em paga de uma dívida de 

7$500”. Uma outra testemunha, Carlos de Farias Cavalcante, 40 anos, criador, também 

morador no Caruatá de Dentro, acrescentou um importante detalhe nessa história. É que, 

segundo a testemunha, um dos réus teria dito que “quando o tempo melhorasse pagaria ao 

dono”. No final do processo, os réus foram exemplarmente punidos pelo juiz de direito por 

ousarem desafiar o direito de propriedade: ambos foram condenados a quatro anos e oito 

messes de prisão e a uma multa correspondente a 20% do valor do furto, de acordo com o 

artigo 257 do código criminal.155   

Certos crimes nos levam a refletir sobre diferentes concepções em torno do direito de 

propriedade. É o que nos revela uma história passada em 1888. Neste mesmo ano, Sebastião 

Marques, Sebastião Lopes, João Gonçalves, Avelino de tal, Firmino de tal e José Caboclo 

(todos moradores em terras de João Coutinho) foram acusados perante o juízo municipal de 

Campina Grande de terem entrado no sítio Lagoa da Onça, termo de Campina Grande, em 

17/08/1888, e aí cortaram com machados e foices uma grande quantidade de madeiras, sem o 

consentimento do proprietário. Quando se preparavam para levá-las consigo foram 

“tenazmente” impedidos por um grupo de trabalhadores do dito proprietário, o coronel 

Alexandrino Cavalcante de Albuquerque. 

As testemunhas de acusação, sintomaticamente todas foreiros ou ex-foreiros da vítima, 

confirmaram em linhas gerais a história, o que muito nos diz das múltiplas utilidades das 

relações entre o patronato e sua clientela na reprodução do sistema político então em vigor, 

                                                 
154 Ver Sumário de culpa por crime furto de gado vacum. Autora, a justiça pública. Réus, Bernardino de Freitas 
Giterana e Severino Pereira de Sousa-1882.  ACPVTJFACCG. 
155 Ver Sumário de culpa por crime furto de gado vacum-1882. Op. cit.  
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inclusive no plano do aparelho judicial. Porém, há alguns detalhes de suas falas que 

precisariam ser melhor explorados, no sentido de revelarem facetas pouco claras da trama. 

Manoel Ferreira Maria, por exemplo, disse que quando voltou de uma viagem feita ao sertão 

ouviu falar dos vizinhos que os acusados haviam sido os autores do crime, a mando de João 

Coutinho, caracterizando-os, no entanto, como sendo homens de “bons costumes”. Já o 

agricultor José dos Santos, casado, 77 anos de idade, natural do termo, afirmou em seu 

depoimento que: “A terra em cujas matas houve o corte da madeira é do coronel Alexandrino 

Cavalcante de Albuquerque e não em comum e que a mesma houvera por compra a Ana 

Maria de Oliveira”.156  

Todas essas incongruências devem ter sido levadas em consideração pelo juiz 

municipal, ao elaborar o seu arrazoado pedindo o despronunciamento dos réus. Para 

fundamentar seu parecer jurídico, ele fez uma sutil, porém significativa, distinção de natureza 

política. Segundo ele: “Os denunciados não furtaram ou tentaram furtar produto da madeira e 

sim a madeira bruta, que pertencendo à pessoa que não é miserável, poderá usar de seu 

direito, quando e como lhe aprouver, não podendo o presente processo ter marcha oficial”.157 

Em outras palavras, para o nosso magistrado a propriedade tinha um valor mercantil 

de troca e um valor de uso, sendo que este último se justificava em determinadas situações, 

mesmo que estivesse aparentemente em rota de colisão com o primeiro. Esse é um exemplo 

claro de que também nos tribunais havia diferentes concepções em torno da lei. Se de um lado 

ela servia para justificar o sacrossanto direito da propriedade privada, de outro ela também 

servia para legitimar praticas costumeiras, ligadas ao direito consuetudinário. É o que parece 

ter acontecido aqui. O coronel Alexandrino Cavalcante procurou de todas as formas mobilizar 

forcas para punir os que, segundo ele, haviam violado a sua propriedade e tentado roubar 

madeira do interior das matas ali localizadas. Os acusados, por seu turno, encontraram no juiz 

municipal (e, posteriormente, no juiz de direito que acatou a interpretação mencionada) um 

aliado que levou em consideração outras fatores, que não apenas o “formalismo” da lei, ao 

ponderar que as circunstâncias do roubo justificavam o ato, pois visavam atender a uma 

necessidade ligada à sobrevivência material dos mesmos réus, até porque o autor era pessoa 

deveras abonada, estando muito longe de ser um miserável. Toda a argumentação 

desenvolvida aí ganhava ainda mais peso porque havia dúvida em relação ao status do terreno 

de onde foi retirada a madeira: seria legalmente do coronel? ele havia adquirido a terra de 

                                                 
156 Ver Sumário de culpa por crime de furto de madeira. Autora, a justiça pública. Réus, Sebastião Marques, 
Sebastião Lopes, João Gonçalves, Avelino de tal, Firmino de tal e José Caboclo-1888. ACPVTJFACCG. 
157 Ver Sumário de culpa por crime de furto de madeira-1888. Op. cit. 
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forma ilegal, através do uso da violência, e posteriormente legalizado a posse, como era do 

seu feitio, conforme evidências outras? Ou o terreno era de uso comum, como inclusive 

transparece do depoimento de uma das testemunhas citadas acima?158  

Um capítulo à parte no rol dos crimes contra a propriedade diz respeito ao furto ou 

roubo de cavalos, caracterizado por um contemporâneo como um “maldito crime”.159 Aqui 

também os relatórios da presidência da província são um bom ponto de partida para 

adentrarmos a questão. Como que a comprovar a gravidade dos fatos, vários presidentes, em 

diferentes conjunturas, no quadro mais geral de crimes contra a propriedade, se referem 

especificamente do roubo de cavalos. Responsável pelo enfrentamento da revolta popular do 

Ronco da Abelha, entre finais de 1851 e início de 1852, Antonio Coelho de Sá e Albuquerque 

ainda teve que lidar em seu governo com os constantes roubos de cavalos. Em relatório de 

1852 ele se reporta a uma das muitas dificuldades na repressão a esse tipo de delito, ligado ao 

fato de que os autores geralmente eram homens casados, o que dificultava a punição mediante 

o recrutamento.160 Em 1855, o presidente Flávio Clementino da Silva Freire voltou ao 

assunto. Depois de reconhecer a gravidade dos crimes (cometidos em grande escala nas 

diversas comarcas, mormente nas do interior da província) acrescentava mais duas razões que 

obstaculizavam o seu enfrentamento: 1º- O caráter de mistério em que ficavam envoltos, 

devido ao fato dos criminosos deixarem poucas pistas; 2º- A dificuldade de investigação, 

resultante do fato de que, de acordo com o código criminal do Império, cabia à vítima, e não à 

justiça pública, a iniciativa de denunciar o crime, o que nem sempre ocorria, pelas despesas 

                                                 
158 A fama de Alexandrino Cavalcante de Albuquerque como usurpador de terras alheias corria solta em 
Campina Grande. O jornal a “Gazeta do Sertão”, fundado em 1888 pelo já aludido bacharel e político liberal 
Irenêo Joffily, não se cansava de denunciar tais fatos em suas páginas. Dentre as práticas arbitrárias, cometidas 
especialmente contra “homens pobres”, destacavam-se as de forjar escrituras, despejar foreiros e ameaçar com o 
terror do recrutamento, valendo-se para isso de sua condição de delegado de polícia. Ver JOFFILY, Irenêo. Op. 
cit. p. 42. Mesmo que tenhamos que dar um “desconto”, pois Irêneo e o coronel eram desafetos pessoais e 
políticos, não há dúvida de que denúncias desse teor procediam. Em 1891, por exemplo, Maria Francisca do 
Carmo, “mulher pobre, cega, viúva e sexagenária”, denunciou a Alexandrino e sua mulher por estarem se 
apropriando ilegalmente do sítio Cardoso, herança de seu finado marido Manoel do Nascimento Soares, desde 
1860. Para isso o casal acusado ordenou que 30 capangas invadissem as terras da dita propriedade e aí se 
instalassem com o levantamento de ranchos e o plantio de roças. Ver Sumário de ação de manutenção de posse. 
Denunciante, Maria Francisca do Carmo. Denunciados, Alexandrino Cavalcante de Albuquerque e sua mulher-
1891. Documento avulso. ADJFACCG.          
159 Trata-se de um termo atribuído ao advogado Bento José Alves Viana, para quem tal crime era um atentado 
“constantemente contra o direito de propriedade”. Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação crime 
vinda da cidade de Campina Grande. Apelante, a justiça pública. Apelados, Luiz Maria Bandeira de Melo, 
Pedro Alexandrino de Andrade e Francisco Pereira de Lima-1869. AIAHGP.  
160 Ver Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial da Paraíba do Norte pelo Exm° presidente 
Antônio Coelho de Sá Albuquerque em 03 de maio de 1852. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado 
em março de 2006.   
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das custas e o medo de represália.161 Para minimizar o quadro de impunidade que campeava 

nesse ramo da administração pública, o presidente Ambrósio Leitão da Cunha fez circular um 

oficio em todas as comarcas da província sugerindo aos promotores que entrassem, em nome 

dos ofendidos, com ações contra os delinqüentes, conforme prescrevia um outro dispositivo 

legal, ou seja, o artigo 73 do código do processo criminal.162 Ao que parece, as medidas 

articuladas pelas autoridades não foram suficientes para diminuir as ocorrências. Em 1861, 

Francisco de Araújo Lima confessou, do largo de sua experiência e sem meias palavras, que 

era o furto de cavalos o crime contra a propriedade que “mais tem ocupado a atenção da 

polícia.”163 Por fim, ainda em 1882, o então presidente provincial, Manoel Ventura de Barros 

Leite Sampaio, reclamava que dentre os crimes de furto, o de cavalos continuava a sobressair 

largamente.164          

A essa altura algumas perguntas se impõem ao pesquisador: por que se roubavam 

tantos eqüestres na região? Quais os seus possíveis significados históricos para além das 

práticas delituosas em si? Uma primeira resposta está ligada ao fato de que esse era um tipo 

de bem que estava bastante disseminado entre os proprietários, conforme já assinalamos em 

páginas atrás. Afinal de contas, a criação de animais vacum e cavalar era uma das bases da 

economia da região. No caso de Campina Grande, esse aspecto fica evidenciado pela analise 

dos dados dos inventários: quase todos eles acusam a existência desse tipo de animal eqüestre; 

o que varia é a quantidade e a qualidades dos animais, de acordo com as posses de cada 

proprietário, indo desde a presença de uma única cabeça até milhares. Outro fator, 

intrinsecamente ligado ao anterior, se refere às múltiplas utilidades dos mesmos. Além de 

servir de força animal de trabalho auxiliar nas fainas do campo, os cavalos eram excelentes 

meios de transporte de humanos e cargas, amplamente utilizados pela população, quer seja 

para simples passeios, quer seja para vencer as longas distâncias que então se apresentavam, o 

que fazia com que os mesmos fossem bastante valorizados, chegando a atingir um valor de 

mercado considerável, a ponto de seu preço sempre ultrapassar, na média, o do gado vacum. 

                                                 
161 Ver Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial da Paraíba do Norte pelo Exm° vice-
presidente Flávio Clementino da Silva Freire em 02 de outubro de 1855. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> 
Acessado em março de 2006.  
162 Ver Relatório apresentado ao Exm° Sr. Dr. Luiz Antônio da Silva Nunes, pelo Exm° presidente desta 
Província Ambrósio Leitão Cunha em 13 de abril de 1860. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em 
março de 2006. 
163 Ver Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial pelo Exm° presidente desta Província 
Francisco de Araújo Lima em 01 de agosto de 1861. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março 
de 2006.   
164 Ver Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial da Paraíba pelo Exmº presidente Manoel 
Ventura de Barros Leite Sampaio em 04 de outubro de 1882. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado 
em março de 2006.     
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Some-se a isso, no caso particular da Paraíba, a fama de que tais animais gozavam desde a 

época colonial, a ponto do governador holandês, que esteve na região de 1636 a 1639, afirmar 

em famoso relatório que aqui se encontravam “os melhores cavalos de sela do Brasil.”165 

Além desses fatores de natureza material, havia uma razão de ordem simbólica que 

poderia explicar por que se roubavam tantos cavalos por essa e outras bandas do Império. É 

que, conforme escreveu Gilberto Freyre em memoráveis páginas, havia uma verdadeira 

veneração em torno desse animal entre os vários grupos sociais. Para os membros ou 

aspirantes às classes dominantes aristocratizadas, seu uso e posse era sinônimo de poder, mais 

um elemento de ostentação e diferenciação em relação aos grupos subalternos. Estes, por sua 

vez, sempre que possível o transformavam em símbolo de “aspirações de elevação de status”. 

Esse imaginário se expressava, por exemplo, no culto de São Jorge ou Ogum, uma espécie de 

sublimação dos maus-tratos que os cavalos experimentavam na vida cotidiana.166         

Um aspecto que chama a atenção nos já referidos relatórios da Presidência da 

Província diz respeito ao perfil das vítimas de tais delitos. Boa parte delas era constituída de 

pessoas pobres, que muitas vezes utilizava o animal como instrumento de trabalho básico. 

Este era o caso de Francisco Gomes da Silva, morador no termo de Campina Grande, 

acometido por dois indivíduos desconhecidos que após agredi-lo retiraram de seu roçado dois 

cavalos, alguns dos poucos bens que possuía.167      

Pobres também aparecem na condição de autores. Em 1884, foi retirado de um 

cercado do Engenho Conceição um cavalo castanho. O seu proprietário, nosso já conhecido 

Alexandrino Cavalcante de Albuquerque, traçou uma espécie de “retrato falado” (ou seria 

caricatural?) do suposto criminoso:  

                                                 
165 Ver HERCKMANS, Elias. Descrição geral da capitania da Paraíba. João Pessoa: A União, 1982, p. 35. A 
fama da excelência dos cavalos paraibanos haveria de permanecer por muito tempo, adentrando inclusive o 
século XIX. De passagem pela província da Paraíba naquele século, um pastor americano registrou a tal respeito 
a seguinte observação: “Devemos aqui notar que, nessa região, os cavalos são de primeira ordem, tanto em 
tamanho como nos demais requisitos”. Ver KIDDER, Daniel P. Reminiscências de viagens e permanência no 
Brasil (Províncias do Norte). São Paulo: EDUSP, 1972, p. 123.         
166 Ver FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos. Rio de Janeiro: Record, 2000, pp. 520/599. Há um processo 
criminal por nós localizado que aponta na direção das reflexões do sociólogo pernambucano. Nele, ficamos 
sabendo que Candido Mariano da Silva Bastos foi acusado de, na noite de 20 de agosto de 1877, ter agredido 
fisicamente a uma “mulher pública”, de nome Flora Pessoa Cavalcante de Araújo. Por não ter “vingado a sua 
paixão”, retornou ao local do crime e cortou o cabelo da vítima com o mesmo facão com que dera a surra nela. 
Uma testemunha, José Correia de Amorim, informa que no dia seguinte se encontrou com o acusado desfilando 
triunfalmente na principal artéria da cidade, a rua do Seridó, hoje Maciel Pinheiro. Este teria dito que “não tinha 
satisfação a dar-lhe e que o que fez não era da conta de ninguém”. Detalhe: o réu estava montado em um 
possante cavalo, em plena luz do dia. Ver Tribunal da relação de Pernambuco. Apelação crime do juízo da 
cidade de Campina Grande. Apelante, o juízo. Apelado, Candido Mariano da Silva Bastos-1879. AIAHGP.         
167 Ver Fala dirigida à Assembléia Legislativa Provincial pelo Exm° 3º vice-presidente da Província da Paraíba 
do Norte José Evaristo da Cruz Gouveia em 07 de junho de 1872. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> 
Acessado em março de 2006.    
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o autor desse crime fora Rozendo de tal, conhecido por Balduino, filho de 
Joaquim André, mulato claro, idade de vinte e dois anos pouco mais ou 
menos, alto, corpulento, imberbe, cabelo muito crespo e chegado a 
carapinhos, nariz grosso, olhos regulares, pés grandes e apoletados, e com 
falta de dentes na frente e do lado de cima.168    
      

Não se pense, porém, que esse fosse um negócio que envolvesse apenas gente “sem 

eira nem beira”, quer seja na condição de vítimas ou réus. Na verdade, esse era um fenômeno 

muito mais complexo do que se possa imaginar à primeira vista, contanto com a participação 

de diferentes grupos sociais, inclusive gente “graúda”, tida como acima de qualquer suspeita 

pela “boa sociedade”. Alguns deles se tornaram “useiros e veseiros” na arte de roubar esse 

tipo de propriedade semovente.169 É o que podemos depreender de algumas histórias aqui 

selecionadas. Em dias do mês de abril do ano de 1872 foram roubados dos “campos de criar” 

do tenente-coronel Trajano Egídio de Almeida dois cavalos, sendo um “cardão” e outro 

“castanho”, avaliados em 300$000. Confirmado o fato, mediante um exame pericial feito no 

local em 21/04/1872, o promotor da comarca de Campina Grande oferece a denúncia crime. 

Após as primeiras investigações realizadas, as suspeitas recaíram sobre João Francisco da 

Costa Agra, 20 anos, criador, solteiro, analfabeto, natural e morador do termo. Uma das 

testemunhas do processo se chamava Alexandrina Maria da Conceição, 25 anos, solteira, 

costureira e moradora no termo. Seu depoimento se revestia de grande importância por ter 

morado na mesma casa que o acusado. Disse que sabia de “ciência própria” ter sido o acusado 

o autor dos roubos dos dois cavalos, pois o mesmo saiu na véspera do ocorrido de casa e só 

chegou no dia seguinte acompanhado dos ditos animais. A acreditarmos nesse depoimento, o 

réu transformava a sua propriedade num verdadeiro matadouro, já que além de cavalos era 

acostumado a roubar bois, vacas, novilhas e pavões, sendo que com alguns desses animais 

promovia verdadeiros banquetes. Por tudo isso, ainda segundo a testemunha, o réu “não goza 

de bom nome” nas redondezas. Outras testemunhas (a exemplo de Herculano Alves da Silva) 

afirmam “ser voz corrente” que o dito João era o mentor do crime, tendo o mesmo o hábito de 

sair de noite e retornar apenas de madrugada. 

 Como seria de esperar, o réu negou todas as acusações, afirmando que era vítima de 

perseguições pessoais de seus inimigos. Porém, isso por si só não bastava. Para escapar das 

                                                 
168 Ver Auto de declaração feita por Alexandrino Cavalcante de Albuquerque-1884. ACPVTJFACCG. 
169 Essa não era uma característica exclusiva de Campina Grande. Referindo-se ao fenômeno em alguns 
municípios pernambucanos, uma historiadora sentencia: “Mas não eram apenas os ladrões das camadas 
inferiores que costumavam roubar cavalos. Muitas famílias distintas, como os Albuquerque Maranhão, eram 
suspeitos de encomendar esse tipo de roubo”. Ver MAIA, Clarissa Nunes. “Os promotores de justiça e a 
manutenção da ordem em Pernambuco do século XIX”. In. ACIOLI, Vera Lúcia Costa e ASSIS, Virgínia Maria 
Almoêdo (Orgs) A face revelada dos promotores de justiça: o Ministério Público de Pernambuco na visão dos 
historiadores. Recife: MPPE, 2006, p. 178.   
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fortes acusações que lhe pesavam, ele precisava de um advogado talentoso e um bom álibe. A 

primeira questão ele resolveu com a contratação de Irenêo Joffily, um dos mais talentosos 

bacharéis com atuação nos tribunais locais. Depois de afirmar que seu cliente “era filho de 

uma casa rica e um passado limpo”, o advogado tratou logo de fazer jus à fama e aos 

honorários recebidos, utilizando a tática da desqualificação das testemunhas e procurando 

fazer com que o processo corresse na vizinha Vila de Ingá, onde o réu teria sido 

arbitrariamente preso, porque sem mandado, em sua propriedade Logrador, pelo delegado de 

Campina Grande. Transferir o fórum da peleja jurídica poderia significar uma pressão maior 

sobre autoridades condescendentes, a arregimentação de testemunhas convenientes e, por 

conseguinte, maiores possibilidades de absolvição. Por um momento, esse tática funcionou, 

posto que o processo passou a correr em Ingá. Foi aí onde o álibe começou a ser forjado. 

Todas as testemunhas, não por acaso também foreiras e moradoras em terras da família do 

réu, foram unânimes em confirmar a história por ele contada: que no dia do crime estiveram 

trabalhando nos campos de criação e à noite retornaram para a casa de Ana Maria da 

Conceição, onde teriam passado a noite velando um seu filho muito doente, permanecendo aí 

até o dia amanhecer. Esse ardil teria dado certo se não tivesse havido uma reviravolta e o 

processo retornado à justiça de Campina Grande, quando se descobriu posteriormente que as 

testemunhas haviam sido pressionadas a confirmar tal história, tendo algumas delas sido 

julgadas por perjúrio, ou seja, o crime de falso testemunho em juízo. A partir daí, o advogado 

do réu passou a atribuir toda a culpa do crime a um seu parceiro, de nome Manoel Paulo de 

Oliveira, casado, 44 anos, natural de Ingá, agricultor; ele foi acusado de participação no crime 

na condição de co-réu, portador, nas palavras do advogado de defesa do réu, de “um passado 

negro”, mais uma daquelas construções lingüísticas bastante sugestivas no contexto de uma 

sociedade que tendia a associar negritude à escravidão. De nada adiantou alegar inocência em 

seu favor e afirmar que o principal suspeito lhe havia confessado o crime: o júri o condena ao 

grau máximo do artigo 269 do código criminal, ou seja, oito anos de galés a ser cumprida na 

capital. Quanto a João Francisco da Costa Agra, não esperou o veredicto final, tendo antes 

subornado os guardas da cadeia local e fugido em 30/05/1872. Nessa condição permaneceu 

perambulando pelas redondezas, impunemente, até o ano de 1876, sem ser importunado por 

ninguém, “zombando da justiça”, no peculiar linguajar dos presidentes de província. Depois 

de mais de quatro anos foi capturado e julgado. Contudo, desta vez o júri foi condescendente, 

agindo com dois pesos e duas medidas nos casos analisados, condenando o réu à pena mínima 

de multa e oito meses de galés, a ser cumprida na cadeia local. Porém, mais uma vez teve a 

sua vida facilitada pela negligência dos carcereiros e sentinelas, ao fugir da prisão em 
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01/12/1876. Só foi recapturado em 10/06/1878, na fazenda denominada Pau-Ferro, 

pertencente a sua família.170    

Esse poderia ser apenas mais um dos tantos crimes de roubo de cavalos que ocorriam 

por aquelas plagas. Contudo, ele chama a atenção, pelo menos, por dois aspectos 

interessantes. Em primeiro lugar, por ele podemos perceber determinados aspectos do 

funcionamento da máquina judiciária local. Se de um lado ela expressava as disputas e 

tensões entre contendores, por outro lado também fica claro as injunções extrajudiciais, 

especialmente quando se tratava de crimes julgados pelo tribunal do júri, mais suscetível a 

absolver ou condenar de acordo com as injunções e pressões políticas. Em segundo lugar, 

cumpre chamar a atenção para os principais envolvidos no caso. A vítima era um importante 

potentado, portador de bens materiais e posição social, simbolizados pela patente de tenente-

coronel da Guarda Nacional de que era revestido. Por seu turno, o principal acusado do crime 

não deixava por menos, em termos de posses e prestígio social. Ele pertencia a uma das mais 

tradicionais famílias da região, herdeira na linha direta do tempo dos fundadores da cidade e 

do município, membro por assim dizer da “fina flor” das classes dominantes locais. Para se ter 

uma idéia do que isso representava, basta dizer que seu pai, José Francisco da Costa Agra, 

deixou quando morreu uma fortuna avaliada em mais de 55.000$000, entre propriedades, 

imóveis, dinheiro, plantações, escravos, ouro, prata e animais. Isso para não mencionar que 

era sobrinho da maior fortuna do município, o tenente-coronel Honorato da Costa Agra. 

Provavelmente a demanda judicial que envolveu vítima e réu tenha sido alimentada por rixas 

pessoas e políticas acumuladas ao longo do tempo entre dois importantes clãs locais, algo, 

aliás, que funcionava como pano de fundo de muitas demandas que acabavam resultando na 

instauração de processos criminais. Porém, ela também pode ser interpretada de outra forma. 

Assim, é possível pensar que o roubo e a rapina fossem um dos mecanismos socialmente 

utilizados pelas elites para aumentar o patrimônio, para além dos tradicionais instrumentos de 

exploração dos trabalhadores, influência política e herança.171   

A esse respeito, convém lembrar que as lições básicas na arte de furtar muitas vezes 

eram aprendidas no espaço doméstico. É o que parece ter acontecido a João Francisco da 

Costa Agra, cujos primeiros mestres na matéria foram os próprios pais. Em documentação por 

nós compulsada, consta que seu pai foi obrigado a devolver à municipalidade um cavalo 

                                                 
170 Ver Sumário de culpa por crime de roubo. Autora, a justiça pública. Réus, João da Costa Agra e Manoel 
Paulo- 1872. ACPVTJFACCG. 
171 Ver Inventário de José Francisco da Costa Agra-1873. ADJFACCG.   
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cardão de que havia se apossado ilegalmente em 1872.172 Já sua mãe, Delfina da Costa Agra, 

se encontrava presa na cadeia local em 1878, acusada de furtar gado, juntamente com o seu 

novo marido e cúmplice Antonio Gomes de Almeida.173     

Por ser um negócio bastante lucrativo, era de se esperar que em torno do furto de 

cavalos se constituísse uma verdadeira rede de interesses clandestinos, com ramificações que 

transcendiam em muito o âmbito dos municípios e províncias, constituindo assim quase que 

em uma espécie de economia informal, com agentes, receptadores e acoutadores espalhados 

por diferentes tempos e lugares. A esse respeito, pelo menos dois presidentes da província 

fizeram referências diretas ao assunto. Assim, por exemplo, em 1865 o presidente em 

exercício Felizardo Toscano Brito chegou a admitir que: “Este crime se não é 

verdadeiramente uma indústria, para a sua perpetração se formam, como me consta, 

sociedades com poucos membros, entre os quais são os lucros repartidos.”174  

Quase uma década depois o fenômeno não só permanecia como tinha aumentado, em 

termos de dimensão e gravidade. Silvino Elvidio Carneiro da Cunha, em cuja gestão eclodiu a 

revolta popular do Quebra-Quilos, afirma que: 

A audácia dos ladrões chegou ao ponto de si reunirem em coutos, ou 
quadrilhas, e de seus antros, ora investirem os viajantes, e ora se dirigirem 
aos povoados e vilas vizinhos! Nos próprios povoados e vilas não se podia 
estar de portas abertas das seis horas da tarde em diante, e nem ter animas 
nas estribarias.175   

Um processo de tentativa de homicídio por nós localizado permite acompanhar os 

meandros e a atuação dessas quadrilhas especializadas em roubo de cavalos. Por ele ficamos 

sabendo que o homem mais rico do município no século XIX, o tenente-coronel Honorato da 

Costa Agra, quase tinha uma morte inglória, distante do ritual esperado pela sua posição 

social e o imaginário que informava a sua classe social. A própria vítima descreveu a cena, 

que teria se passado no dia 25/11/1879: 

Que estando na porta da cocheira em seu Sítio Sossego no dia 25 do corrente 
mês pelas sete horas do dia ali chegaram Claudino de Coito e Felismino de 
tal, dele perguntado conhecido, perguntando a eles o que pretendiam, o que 

                                                 
172 Ver Documento avulso-19/08/1872. ADJFACCG. 
173 Ver Livro de Protocolo de Audiências do Juízo de Direito da Comarca de Campina Grande-1877. 
ADJFACCG. 
174 Ver Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial pelo Sr. Felizardo Toscano Britto, 1º vice-
presidente em 03 de agosto de 1866. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006. 
175 Ver Relatório apresentado à assembléia Legislativa Provincial, pelo Exmº presidente, Sr. Silvino Elvídio 
Carneiro da Cunha em 07 de agosto de 1874. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 
2006.    
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responderam que vinham justificar que não tinham sido os autores do furto 
de seis cavalos que tinham sido furtados dele perguntado.176  
 

Nesse meio tempo, chega ao local o Inspetor de Quarteirão Trajano Santiago de 

Andrade, dando voz de prisão aos acusados pelo fato dos mesmos estarem armados. Foi 

quando se travou uma luta generalizada entre as partes, resultando no disparo da pistola 

conduzida por um dos réus em direção à vítima, não a atingindo por pouco. Para além desses 

aspectos, o que nos interessa aqui é um outro detalhe da história. É que em vários 

depoimentos, contidos na ação criminal instaurada, as testemunhas imputam aos réus a autoria 

não só do presente roubo, mas também de outros, a ponto de ser “voz pública” que os réus 

eram exímios ladrões de cavalos. Foi o que afirmou, por exemplo, João Alexandre de Brito 

Junior, casado, natural do termo de Ingá, agricultor, 51 anos, para quem os denunciados “além 

desses cavalos têm furtado outros muitos deste termo”, conduzindo-os para serem vendidos 

em Pernambuco.  

Pernambuco também parecia ser o destino final de dois cavalos roubados por Pedro 

Alexandrino de Andrade e Francisco Pereira de Lima, a mando do tenente Luiz Maria 

Bandeira de Melo, que tinha a prática de agenciar e proteger pessoas com o intuito exclusivo 

de furtar cavalos para si. No caso em análise, os cavalos seriam comprados por Antonio 

Marinheiro, um português que veio do Recife à casa do réu com o objetivo de comprar os 

ditos cavalos.177       

Numa sociedade tão assimétrica como era o caso do Brasil monárquico no século 

XIX, as desigualdades sociais e políticas não se perpetuavam apenas pela injusta distribuição 

dos bens materiais entre indivíduos e grupos, mas também nas distinções culturais, expressas, 

por exemplo, nas palavras que circulavam cotidianamente. Esse fenômeno já de algum tempo 

vem chamando a atenção dos historiadores, que têm procurado entender os seus significados 

mais profundos. Estudando o processo de independência na Bahia, João José Reis mostrou 

que o conflito envolvendo “portugueses” e “brasileiros” nas ruas e vilas de Salvador e do 

recôncavo extrapolou em muito o campo militar para atingir o campo simbólico. Nesse 

sentido, dá como exemplo o uso que o termo “cabra” adquiriu naquela conjuntura histórica. 

Até então o termo era utilizado de forma pejorativa pelas elites baianas para se referir ao 

“povo”, ou seja, às populações negras e mestiças, em especial os escravos e libertos. Os 

                                                 
176 Ver Sumário de culpa por tentativa de homicídio. Ex.oficio. Autora, a justiça pública. Réus, Claudino de 
Coito e Felismino de tal-1879. ACPVTJFACCG. 
177 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação crime vinda da comarca de Campina Grande por furto 
de cavalos. Autores, José Nicolau Cavalcante Maranhão e José Joaquim Sobreira. Réus, Luiz Maria Bandeira 
de Melo, Pedro Alexandrino de Andrade e Francisco Pereira de Lima -1869. AIAHGP.  

109 



 

portugueses, costumeiramente chamados de caiados, por serem claros demais, aproveitaram a 

carga negativa de que o termo era portador para se referirem aos oponentes das elites baianas 

no contexto da guerra de independência. Estas últimas, embora já mestiças, gostavam de se 

verem como os legítimos brancos da terra. Com isso elas sentiram na “pele” o peso do 

preconceito, antes vinculados às classes subalternas.178               

Guardadas as devidas proporções, algo semelhante se passava com a figura do ladrão 

de cavalo. Na documentação pesquisada podemos observar que este era um termo com forte 

teor depreciativo recorrentemente usado pelas autoridades e elites locais para se referir aos 

membros das classes subalternas e párias da sociedade em geral, a exemplo dos ciganos, 

eternos suspeitos. No processo analisado anteriormente, há uma passagem ilustrativa a esse 

respeito protagonizada por Irenêo Joffily, advogado do réu João da Costa Agra. Tentando 

inocentar seu cliente, cujo passado era “limpo”, contrapôs a esse o de Manoel Paulo, um 

indivíduo notoriamente pobre. Para isso o citado bacharel utilizou-se do recurso da 

desqualificação, ao afirmar que o co-réu era um homem de “passado negro”, dentre outras 

razões justamente por se ele um conhecido ladrão de cavalos da redondeza. Tal era a carga 

negativa que trazia consigo, que em determinadas situações o termo era utilizada como arma 

para atingir oponentes e desafetos pessoais e políticos. Era quando saia do âmbito popular em 

que era utilizado para atingir a membros daquela mesma elite, acostumada a usá-lo 

recorrentemente contra os pobres. Algumas destas histórias acabaram em tragédia. No 

relatório da Presidência da Província da Paraíba do ano de 1873, lemos a seguinte notícia: 

No termo de Campina Grande foi barbaramente assassinado em sua própria 
casa o português Francisco Fernandes de Abrunhosa, tendo sido na mesma 
ocasião gravemente ferida sua mulher, que procurava defendê-lo. Os 
assassinos fugiram, e não foram ainda capturados.179  
 

Quais as circunstâncias que cercaram esse caso? Em que medida ele pode nos ajudar a 

esclarecer a hipótese levantada acima? Se ficássemos apenas nessa sumária nota, dificilmente 

teríamos como avançar no possível equacionamento da questão levantada.  Para a nossa sorte, 

conseguimos localizar nos arquivos locais uma documentação complementar que ajuda a 

lançar uma nova luz sobre os fatos. 

Na verdade, o que está descrito na fonte há pouco citada é o desfecho de um dos 

crimes mais famosos ocorridos na Campina Grande oitocentista, dentre outros fatores, pelas 

circunstâncias que o cercaram e as partes envolvidas. É sintomático que tenha constado na 
                                                 
178 Ver REIS, João José. “O jogo duro do dois de julho: o partido negro na independência da Bahia”. In. REIS, 
João José e SILVA, Eduardo. Negociação e conflito. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, pp. 79/98.   
179 Ver Fala dirigida à Assembléia Provincial pelo Exm° presidente Sr. Francisco Teixeira Sá em 06 de 
setembro de 1873. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.   
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parte do relatório presidencial dedicada aos chamados “fatos notáveis”. É também 

significativo que o processo criminal instaurado para averiguar os acontecimentos seja um dos 

mais espichados e complexos dentre os pesquisados. Para sorte do historiador, isso é uma 

virtude e não um problema a ser lamentado, pois permite levantar uma série de questões sobre 

as práticas e valores característicos da sociedade em foco. Feito esses esclarecimentos, 

sigamos na argumentação.  

Como esclarece a nota da Presidência, a vítima havia nascido em Portugal. Nesse 

sentido, seguiu a trajetória que muitos de seus patrícios fizeram no passado rumo à América. 

Porém, chegou num outro contexto, quando o Brasil havia deixado de ser parte do outrora 

Império português e estava em processo de construção e consolidação de seu próprio projeto 

de Império, em meados do século XIX. Apesar disso, deve ter sido impelido à travessia além-

mar pelos mesmos desejos que acalentaram o sonho de seus antepassados, embora para 

muitos a aventura acabasse em pesadelo. Para isso deve ter embarcado em algum navio que 

fazia a rota Portugal/Brasil, tendo desembarcado inicialmente em Pernambuco. Aí deve ter 

permanecido por algum tempo, tendo inclusive casado com Ana Marques Bacalhau de Sousa, 

filha de João Marques Bacalhau e natural da Freguesia de Santo Antonio de Tracunhem. Por 

alguma razão que não foi possível precisar, resolveu mudar para a província vizinha do Norte, 

tendo escolhido como destino o distrito de Fagundes, termo de Campina Grande, aonde 

chegou por volta de 1865. A exemplo de outros súditos portugueses residentes no Brasil, 

resolveu ganhar a vida no ramo do comércio. Apesar de há pouco chegado ao lugar, procurou 

se aclimatar o mais rápido possível ao novo ambiente que escolheu (ou foi levado a tal) para 

viver, contribuindo para o “progresso” local e desenvolvendo ações filantrópicas, como, por 

exemplo, assistir os indigentes que perambulavam pelas ruas e campos do povoado. Aí ele 

construiu “uma morada de casa construída de pedra e cal com traseira de taipa, tendo duas 

salas de frente e três quartos em chão foreiro”, onde residia e tinha o seu estabelecimento de 

“molhados e fazendas.”180  

Além de sua importância econômica para o município, Fagundes se destacava também 

pela intensa rivalidade política e partidária das facções liberais e conservadoras, rivalidades 

essas que se misturavam facilmente com questões pessoais e familiares.181 Nessas contendas 

tanto se teciam alianças e amizades, como também o seu avesso: inimizades e desavenças 
                                                 
180 Ver Inventário de Francisco Fernandes de Abrunhosa-1873. ADJFACCG.   
181 Segundo o historiador Elpídio de Almeida, a vida política e partidária em Fagundes no tempo do Império 
chegava a tal extremo que “Os políticos odiavam-se e moravam afastados. Nenhuma comunicação entre eles. A 
capelinha, erguida no meio da rua, era o marco divisório. Os moradores da capela para cima pertenciam ao 
Partido Liberal, os da capela para baixo ao Partido Conservador.” Ver ALMEIDA, Elpídio de. Op.cit. pp. 
403/404.       
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pessoais e políticas. Quando os mecanismos de mediação formal dos conflitos não 

funcionavam (a exemplo da justiça), o contencioso era resolvido na base da força bruta: em 

outras palavras, na bala ou na faca. Francisco Fernandes de Abrunhosa deve ter 

experimentado os dois lados da moeda. No jogo final da vida e da história, contudo, acabou se 

dando mal, talvez por não conhecer todos os meandros da vida social e política, computando 

mais inimigos do que amigos. Para piorar ainda mais a situação, alguns de seus desafetos 

eram homens politicamente poderosos e influentes na vida social. Dentre eles se destacavam 

os irmãos Gustavo Farias Leite, suplente de juiz municipal, Manoel Gustavo de Farias Leite, 

delegado de polícia de Campina Grande, e Joaquim Ribeiro de Farias Leite, capitão da 

Guarda Nacional, membros de um dos tantos clãs locais.                                                 

Para o que nos interessa mais diretamente, cumpre lembrar algumas passagens da 

história. Certo dia Francisco Fernandes estava em casa conversando com algumas pessoas, 

dentre as quais o professor Manoel Gomes de Araújo Quintela. Um dos assuntos que não 

poderia faltar na roda de amigos dizia respeito aos constantes furtos de cavalos havidos na 

povoação e seus arredores naqueles dias, crime esse levado a cabo por uma quadrilha de 

salteadores. Foi quando em determinado momento o português teria dito que a quadrilha era 

comandada pelo capitão Joaquim Ribeiro de Farias Leite. Pouco tempo depois a notícia 

chegou aos ouvidos deste, que se sentido atingido em sua honra e entrou com uma ação de 

injúria contra o português. Antes mesmo da causa ser concluída no fórum local, andou 

espalhando aos quatro cantos que caso perdesse a questão mandaria “dar uma surra no 

português, pagando para isso a dois cabras”. Ao final, por falta de provas, o português foi 

inocentado. Porém, isso não foi capaz de tranqüilizá-lo. Preocupado com as repercussões do 

comentário que lhe era atribuído, resolveu viajar à cidade da Paraíba do Norte, onde buscou 

garantias de vida junto ao governo provincial e ao vice-consulado português ali instalado. A 

partir daí os acontecimentos se precipitaram e sua morte se transformou numa espécie de 

“crônica anunciada”. Em 22/04/1873, no mesmo dia em que retornara da capital da Província, 

Francisco se encontrava deitado numa rede na varanda de casa proseando com a mulher, 

quando por volta de “seis horas e meia da tarde” apareceram seis indivíduos armados. Não se 

sabe ao certo quem começou a confusão, pois na ocasião o português também estava armado 

de um “revólver pequeno de seis tiros”. O fato é que houve uma luta de vida e de morte entre 

as partes. No final, quem levou a melhor foram os criminosos: além de ferirem gravemente a 
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viúva, mataram o “marinheiro” com diversos tiros de espingarda e uma fatal punhalada que 

lhe atingiu o peito.182     

Dificilmente saberemos quem foram os reais executores e mandantes do assassinato 

do português Francisco Fernandes Abrunhosa, devido às versões contraditórias que foram 

circulando, em diferentes momentos e por variados sujeitos, ao tempo em que o processo 

tramitou na justiça de Campina Grande entre 1873 e 1882, culminando na absolvição de todos 

os acusados. De todo modo, essa não é a questão mais importante a reter, até porque esse é 

um aspecto estrutural desse tipo de fonte. Apesar das diferentes versões forjadas por 

testemunhas, juizes, promotores, vítimas e réus, há algo em que todos são praticamente 

unânimes: o que detonou todo o processo que culminou no ferimento da viúva e na morte do 

português foi o comentário, real ou suposto, que este havia feito em relação ao fato de serem 

os irmãos Farias Leite “ladrões de cavalos.” 

Até aqui temos nos limitado a reconstituir a história de Campina Grande no século 

XIX, reduzindo-a a existência de apenas dois mundos, como se isso fosse possível.183 Em 

outras palavras, ao universo dos homens livres, quer seja suas elites, quer seja os pobres. Se 

ficássemos apenas nisso estaríamos reproduzindo um silêncio urdido por muitos 

contemporâneos, e que posteriormente a historiografia reproduziu em larga escala. Porém, é 

impossível entender plenamente a dinâmica histórica de um município como Campina Grande 

sem inserir na trama viva de seu cotidiano um terceiro mundo, o mundo dos escravos.184 É o 

que tentaremos demonstrar a partir do capítulo seguinte, priorizando inicialmente aspectos da 

economia e da demografia da escravidão em âmbito local.  

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
182 Ver Sumário de culpa por crime de homicídio. Autora, a justiça pública. Réus, Bernardino de Sena Tavares, 
Manoel Felix e Antonio Soares-1873. ACPVTJFACCG. 
183 Sobre a teoria dos três mundos e sua dinâmica no contexto de formação do Estado-nação no Brasil do século 
XIX, ver MATTOS, Ilmar Rohloff de. Op.cit. pp. 103/191.    
184 Parafraseando um grande poeta alemão poderíamos indagar: quando o governador Luiz da Motta Feo chegou 
a então Vila Nova da Rainha naquele “festivo” 14 de agosto de 1804 ninguém mais o recebeu, além do capitão-
mor Bento José Alves Viana e as “principais pessoas” do lugar? Quem ajudou preparar o banquete para sua 
comitiva? Na noite que antecedeu a retomada de sua viagem rumo aos sertões da capitania ninguém mais 
sonhou? É por essas e tantas outras perguntas que achamos valer a pena escrever outras tantas histórias de 
Campina Grande a partir da experiência escrava. Ver BRECHT, Bertolt. “Perguntas de um operário que lê”. In. 
Antologia poética. Rio de Janeiro: Elo Editora, 1982, p. 31.    
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 CAPÍTULO II 

SOCIEDADE, ECONOMIA E DEMOGRAFIA ESCRAVA EM 

CAMPINA GRANDE 

 
Maria do Carmo Lopes contraiu núpcias com José de Sousa Carneiro e com este 

passou a residir na então Vila Nova da Rainha, na Província da Paraíba do Norte. Depois de 

algum tempo de vida em comum, o matrimônio chegou ao fim, tendo a mulher depois disso 

retornado para a casa paterna, localizada na Vila de Santo Antonio do Recife, em 

Pernambuco. Apesar do processo de separação em curso, os bens do casal ficaram sob a 

administração do ex-marido, sendo para isso remunerado pelo sogro, de nome Paulo Manoel 

Lopes. Porém, em 1820 este último morreu. Durante a abertura do inventário, Maria solicitou, 

através de uma carta precatória, a remessa dos bens que ficaram sob a responsabilidade de seu 

ex-marido e que agora faziam parte de sua legítima herança paterna. Dentre esses bens se 

destacavam sete escravos, que viviam com José de Sousa Carneiro, no Sítio Surrão. Contudo, 

esse não aceitou de bom grado o pedido, alegando inicialmente que não remeteria bem 

nenhum enquanto a ação judicial de separação não fosse concluída. Além disto, no caso dos 

cativos, ele alegava que seria até contraproducente liberá-los naquele momento, pois eles 

estavam empregados na lavoura do algodão, sem cujo concurso o chamado “ouro branco” 

jamais poderia ser colhido. Por sua vez, o procurador do embargante, José Ferreira da Silva, 

depois de insinuar que Maria era uma mulher adúltera e, portanto, sem direito aos bens, 

retomou a questão nos seguintes termos: 

Os escravos contemplados na precatória estão na posse e domínio do 
embargante, com os quais está trabalhando em lavras de algodão no termo 
desta vila, e por isso jamais devem ser tirados do seu poder e remetido para a 
Praça do Recife antes daquela decisão do divórcio, uma vez que a sua 
conservação no poder do embargante, seu legítimo administrador, é útil e 
proveitosa ao seu casal, porque os lucros do trabalho dos mesmos aumenta 
as suas forças, e virá a servir de benefício a mesma embargada.185   
               

Pouco mais de uma década depois, em “dias de abril de 1831”, sentindo a morte se 

aproximar, Antonio da Costa Gadelha, solteiro, morador na povoação do Bacamarte, também 

termo da Vila Nova da Rainha de Campina Grande, decidiu que era chegada a hora de acertar 

contas com os vivos e os mortos. Para isso resolveu fazer seu testamento, deixando expressas 

                                                 
185 Ver Carta precatória vinda da Vila de Santo Antonio do Recife, província de Pernambuco, para a Vila Nova 
da Rainha a requerimento de Maria do Carmo Lopes contra seu marido José de Souza Carneiro-1820. 
Documento avulso. ADJFACCG.  
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suas últimas vontades, tanto em relação às coisas do mundo material como em relação às do 

espírito.  

Apesar de “doente de moléstia que Deus foi servido dar-lhe”, Antonio se encontrava 

no seu mais pleno “juízo e melhor de mim e de todas as minhas potências e faculdades 

mentais com perfeito conhecimento do que faço”. Por isso mesmo se sentia em condições de 

ele mesmo comandar todo o cerimonial de confecção do testamento. 

Como era praxe em uma sociedade ainda tão marcada pela religiosidade em cada gesto 

cotidiano, abriu o testamento invocando a proteção dos entes sagrados de sua preferência no 

panteão católico: “Em nome da Santíssima Trindade Padre Filho Espírito Santo em quem eu 

Antonio da Costa Gadelha firmemente creio em cuja fé protesto viver e morrer como bom 

católico”.186  

Depois de traçar um pequeno perfil autobiográfico, dedicou o restante do tempo para 

detalhar seus últimos desejos. Nesse ponto, seguiu mais ou menos o script da época. Quanto 

ao cerimonial fúnebre, solicitou que quando a morte chegasse queria ser sepultado na capela 

do lugar da maneira mais simples possível, ou seja, “sem pompa alguma com as despesas 

mais módicas que puder ser”. Entretanto, não esqueceu (dentro do melhor espírito da 

filantropia cristã) de olhar para os necessitados, ao pedir que da terça parte dos bens, de que 

podia dispor livremente, fossem separadas quatro vacas, as quais deixavam “por amor a 

Deus” para as suas duas sobrinhas e afilhadas de nomes Antonia e Francisca. Testamentos 

também são fontes privilegiadas para o reconhecimento das “fragilidades humanas” do 

testador. Por isso mesmo era comum que erros e falhas enterrados no passado por muito 

tempo fossem desencravados e assim viessem à público; tal confissão era fundamental para 

que pudesse haver oportunidade para a remissão dos pecados. Nesse sentido, o momento mais 

solene do testamento de Antonio da Costa Gadelha foi quando resolveu instituir como seu 

herdeiro Antonio, filho natural e fruto de “amizade ilícita” com a inventariante Izabel Maria. 

Após rogar a Antonio Nunes Pereira que fosse seu fiel testamenteiro, Antonio da 

Costa Gadelha deu por findo o testamento. Contudo, para que o mesmo tivesse força de lei, o 

Escrivão do Juiz de Paz foi convocado a ir a “casas de morada” do testador para fazer o 

cerimonial de praxe, onde foi aprovado em 11 de abril de 1831, acompanhado da presença das 

respectivas testemunhas, conforme prévia a legislação. Dentre as pessoas que serviram de 

                                                 
186 Ver Inventário de Antonio da Costa Gadelha-1831. ADJFACCG. Ao que parece, o registro oficial de 
testamentos em cartório era prática pouco usual em Campina Grande no século XIX. Dos mais de 900 
inventários post-mortem pesquisados apenas 51 vieram acompanhados de disposições testamentárias, assim 
distribuídas no tempo: 2 entre 1800/1810; 2 entre 1811/1820; 1 entre 1821 e 1830; 14 entre 1831/1840; 8 entre 
1841/1850; 7 entre 1851/1860; 1 entre 1861/1870; 1 entre 1871/1880 e 5 entre 1881 e 1890.      
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testemunha naquela ocasião estavam Francisco de Mendonça Furtado, José Joaquim de Souza 

e o Alferes Francisco Lopes de Vasconcelos, todos moradores e vizinhos no lugar Bacamarte. 

Quando perguntados sobre seus meios de sobrevivência, o primeiro respondeu ser “agricultor 

e negociante”, enquanto o segundo disse viver de “negócios”. Já o último, o alferes Francisco 

Lopes Vasconcelos, foi mais direto ao assunto, ao responder que vivia “do trabalho de seus 

escravos”. 

As duas fontes citadas acima poderiam remeter o pesquisador para diferentes questões. 

No primeiro caso, poderíamos questionar a imagem tradicional das mulheres no Brasil 

escravista, vistas durante muito tempo pela historiografia como vítimas passivas da 

dominação masculina, fosse do pai, fosse do marido ou mesmo de outros homens. Afinal de 

contas, Maria do Carmo Lopes não só se separou do marido (questionando outro sacrossanto 

valor daquela sociedade: o caráter indissolúvel do casamento cristão), como também ousou 

lutar pelos seus direitos, buscando reaver bens que José de Sousa Carneiro teimava em reter 

ilegalmente. Para compreender a sua atitude não precisaríamos transformá-la numa espécie de 

proto-feminista, isso por duas razões históricas básicas. Em primeiro lugar, o seu exemplo, 

tanto em Campina Grande como em outras partes do Império, foi bem mais freqüente do que 

até pouco tempo atrás era admitido, apesar dos feitos da opressão que as mulheres sofriam. 

Em segundo lugar, ela lançou mão das regras da patriarcalismo para legitimar sua atitude, 

recorrendo à justiça no sentido de resolver o conflito então instaurado.187 Por outro lado, o 

cerimonial protagonizado por Antonio da Costa Gadelha muito poderia nos ensinar sobre os 

rituais em torno da morte e do morrer, e sobre as relações dos vivos com o mundo dos mortos, 

fronteira sobre a qual a experiência religiosa desempenhava um papel crucial.188  

Contudo, gostaríamos de explorar o teor das citações com as quais começamos o 

capítulo por outra via. O que há em comum entre as duas histórias sumariadas acima? Para 

além de suas diferenças de forma e conteúdo, podemos destacar que ambas chamam a atenção 

                                                 
187 A condição feminina no Brasil oitocentista dependia de inúmeras variáveis, tais como os contextos históricos 
de cada localidade e os diversos tipos de pertencimento: econômico, social, racial, geracional etc. No caso de 
Campina Grande, por exemplo, encontramos várias delas gerenciando o dia-a-dia dos negócios da casa e da 
família, inclusive da escravaria. Quanto às mulheres cativas, teremos a oportunidade de discutir as 
especificidades de sua inserção não só na sociedade mais geral, como também no interior da comunidade 
escrava. Para uma visão de conjunto dos novos estudos sobre o protagonismo das mulheres na história do Brasil 
ver DEL PRIORE, Mary (Org). História das mulheres no Brasil. 8ª ed. São Paulo: Contexto, 2006.     
188Em Campina Grande observamos que, pelas recomendações deixadas pelos moribundos em relação a sua 
iminente morte (tais como o número de missas, o acompanhamento, as vestimentas, as esmolas etc), os rituais 
em torno da morte no período pesquisado eram relativamente modestos, em comparação com outras regiões do 
Brasil. Uma das razões para isso talvez fossem as próprias limitações sócio-econômicas de seus moradores, 
embora possamos perceber pequenas variações ao longo do tempo, especialmente em relação a alguns 
proprietários mais abastados. Sobre a cultura da morte e do morrer no Brasil, ver REIS, João José. A morte é 
uma festa. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.    
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para a importância que é dada ao trabalho de escravos na manutenção e reprodução sócio-

econômica daquela sociedade, vista em perspectiva microscópica. Tanto as inquietações do 

casal que briga na justiça pelo espólio que cabia a cada um deles quanto o testemunho de um 

alferes, que empresta legitimidade às últimas vontades do amigo no leito de morte, revelam 

em tom quase confessional como suas sobrevivências dependiam da exploração de 

trabalhadores escravizados. Estas relações de dependência ficavam expressas concretamente 

na labuta do algodão ou então de forma genérica, mas nem por isso menos incisiva, na 

sugestiva expressão “do trabalho de seus escravos”. Nesse sentido, poderíamos continuar a 

citar falas de contemporâneos que caminham na mesma direção. Mesmo que claramente 

reducionistas, pois transformam os cativos em mera força de trabalho, esses olhares nos 

remetem a uma realidade cada vez mais evidente à medida que avançamos na investigação 

histórica: a de que a escravidão marcou consideravelmente a história do antigo município de 

Campina Grande em todas as suas dimensões. Apesar disso, pouca atenção foi dada ao tema 

pela historiografia local.                   

  Partindo desta lacuna historiográfica, objetivamos no presente capítulo reconstituir 

aspectos demográficos, econômicos e sociais da escravidão no antigo município de Campina 

Grande. Para isso daremos ênfase aos seguintes tópicos: a gênese histórica da escravidão no 

município; a procedência dos escravos africanos locais no contexto da diáspora negra no 

Novo Mundo; as peculiaridades da crioulização da população escrava e o processo de 

reprodução endógena da escravaria local; a composição étnica da população cativa e suas 

implicações; a estrutura e distribuição da propriedade escrava no município; o preço dos 

escravos e sua evolução no tempo; o peso da propriedade escrava no conjunto dos bens dos 

proprietários escravistas; ocupação e distribuição da escravaria entre as principais atividades 

econômicas do município.  
 

Gênese e perfil populacional da escravidão no antigo município de 

Campina Grande  
 

A população escrava da Paraíba do Norte sempre figurou numa posição intermediária 

entre as maiores e as menores províncias escravistas do Império no século XIX. A título de 

comparação, tomemos como exemplo Pernambuco e Rio Grande do Norte. O contingente 

cativo da primeira província sempre esteve entre os maiores, desde o início da colonização até 

praticamente as décadas finais dos oitocentos, enquanto a segunda pode ser incluída entre as 

que menos concentravam escravos no período em foco. Vejamos então a evolução da 

população escrava em cada uma delas, em diferentes momentos do século:  
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No primeiro período os cativos da Paraíba representavam 1,5% da população 

escravizada brasileira; no segundo momento esse percentual aumentou ligeiramente, 

chegando a 1,7%; no terceiro continuou subindo até atingir o seu limite máximo em 2,8%, 

para depois declinar e voltar a patamares do começo do século no censo de 1872, chegando ao 

índice de 1,4%. 

Quanto à participação do quantitativo servil no conjunto da população da Paraíba, o 

quadro mudou ao longo do tempo, adquirindo diferentes configurações no que diz respeito à 

relação escravos X livres:  

 
Quadro 4: POPULAÇÃO DA PARAÍBA POR CONDIÇÃO CIVIL – SÉCULO XIX 

Período Escrava Livre Total 
1819 16.723 79.725 97.448 
1823 20.000 102.407 122.407 
1867 40.000 260.000 300.000 
1872 21.526 354.700 376.226 

FONTE: Estatísticas Históricas do Brasil. 2ªed. Rio de Janeiro: IBGE, 1990. 
 
 Observamos que, em que pese o número absoluto de escravos ter crescido durante a 

maior parte do tempo, chegando ao limite de 40.000 em 1867, houve um declínio acentuado 

em termos relativos. Se em 1819 os escravos representavam 17,3% do conjunto da população 

paraibana, em 1872 eles eram apenas 5,7% daquele universo, ao contrário da população livre 

que cresceu em termos absolutos e relativos. Além de fatores históricos, tais como alforrias, 

tráfico interprovincial, mortes etc., o quadro acima é explicável por uma taxa de crescimento 

Quadro 3: COMPARAÇÃO DA POPULAÇÃO ESCRAVA DA PARAÍBA COM 
OUTRAS PROVÍNCIAS DO IMPÉRIO – SÉCULO XIX 

 
Paraíba 

 

 
Pernambuco 

 
Rio G. do Norte 

 
Brasil 

Período População Período População Período População Período População 
 

1819 
 

 
16.723 

 
1819 

 

 
97.633 

 
1819 

 

 
9.109 

 
1819 

 

 
1.107.389 

 
1823 

 

 
20.000 

 
1823 

 

 
150.000 

 
1823 

 

 
14.376 

 
1823 

 

 
1.147.515 

 
1867 

 

 
40.000 

 
1867 

 

 
250.000 

 
1867 

 

 
5.000 

 
1867 

 

 
1.400.000 

 
1872 

 
21.526 

 

 
1872 

 
89.028 

 
1872 

 
13.020 

 
1872 

 
1.510.806 

FONTE: Estatísticas Históricas do Brasil. 2ªed. Rio de Janeiro: IBGE, 1990.
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natural maior entre um contingente populacional e outro. Em outros termos, os livres 

cresceram numa proporção bem mais acentuada que os escravos.  

   Esse contingente de trabalhadores estava distribuído por diferentes microrregiões da 

província. No litoral, estes trabalhadores estavam concentrados especialmente na zona da 

mata açucareira, enquanto nas áreas interioranas se dividiam entre os setores da pecuária, 

agricultura e serviço doméstico. Durante muito tempo todo o interior da província fazia parte 

da área conhecida como “sertões”, conforme visto no primeiro capítulo. Com o tempo foi se 

constituindo uma diferenciação nesse todo maior, com a emergência de uma região 

intermediária denominada de agreste.189 Nessa estava situado o antigo município de Campina 

Grande, que também cresceu à sombra da escravidão. 

Para Campina Grande só dispomos de informações sobre o contingente escravo que 

nos permitem fazer uma comparação com o conjunto da população do município em dois 

momentos do século XIX, havendo por isso mesmo muitas lacunas no tempo.190 O primeiro 

se refere a um levantamento populacional da Paraíba organizado pela presidência da província 

e divulgado em 1851, enquanto o segundo conjunto de dados se refere ao censo nacional de 

1872. Com eles montamos o seguinte quadro:  

 
Quadro 5: POPULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE POR CONDIÇÃO CIVIL – 

SÉCULO XIX 
Período Escrava Livre Total 

1851 3.446 14.449 17.895 
1872 1.105 13.999 15.104 

FONTE: Relatório apresentado à Assembléia provincial da Paraíba do Norte pelo 
excelentíssimo presidente Antônio de Sá Albuquerque em 02 de agosto de 1851; 
Recenseamento Geral do Império do Brasil – 1872.  

 
Em 1851, a população escrava de Campina Grande atingiu o seu ponto limite. Nesse 

sentido, Campina (juntamente com o município sertanejo de Sousa) era o município que 

detinha, isoladamente, a maior parcela de cativos da província, com exatos 3.446, 

representando 12,1% da população escravizada de toda a Paraíba, calculada em 28.546 

indivíduos, superando  assim  a própria  capital da  província,  que  contava  então  com 1.387  

                                                 
189 Ver JOFFILY, Irenêo. Op. cit. p. 125/135.   
190 A realização de censos populacionais no século XIX implicava o enfrentava de várias dificuldades. O 
principal problema era de natureza política, além de questões de ordem operacionais ligadas à falta de pessoal 
capacitado e à carência de recursos matérias, aparecendo com freqüência na documentação oficial desde pelo 
menos 1825. Na Paraíba a temática atingiu tal nível de gravidade que se transformou numa das principais razões 
para a revolta popular do Ronco da Abelha, pois o decreto imperial que mandava executar o censo em 1851 foi 
interpretado por parcelas da população como uma lei que visava tornar cativo o povo, em especial os chamados 
“homens de cor”. Sobre as implicações políticas dos censos no contexto de formação do Estado nacional ver 
BOTELHO, Tarcisio R. “Censos e construção nacional no Brasil imperial”. In. Tempo Social. V. 17, Nº 1, p. 
321/341.    
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indivíduos escravizados. No que diz respeito ao total de habitantes do município, os cativos 

da “Rainha da Borborema” representavam 19,3% de seus 17.895 moradores. Em 1872, 

passados, portanto, pouco mais de uma década, esse cenário demográfico se alterou 

consideravelmente, verificando-se um declínio substancial da escravaria em relação ao 

conjunto da população, tanto provincial como municipal. Agora a população cativa local 

representava 5,1% dos 21.526 escravos paraibanos. Quanto à população total de Campina 

Grande, sofreu um declínio como um todo no interstício de tempo apontado acima, passando 

de 17.895 para 15.104. Porém, o ritmo foi muito mais acentuado no interior da população 

cativa do que na livre. Nesse sentido, os 1.105 escravos campinenses representavam apenas 

7,3% da população do município. 

Ao que tudo indica, com pequenas variações conjunturais, essa foi uma tendência de 

longo prazo, conforme podemos perceber no quadro a seguir:  

  
Quadro 6: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO ESCRAVA DE CAMPINA GRANDE -

1850/1887 
Ano Número de Escravos Índice (1850 = 100) 
1851 3.446 100,0 
1872 1.105 32,1 
1876 1.206 35,0 
1880 1.130 32,8 
1883 952 27,6 
1884 913 26,7 
1886 815 23,6 
1887 543 15,7 

FONTE: VIANNA, Marly de Almeida Gomes. A estrutura de distribuição de terras no 
município de Campina Grande: 1840-1905. Mestrado em Economia Rural.Campina Grande: 
UFPB, 1985. 

   

O detalhe digno de nota no quadro acima diz respeito aos números referentes ao 

período 1872 e 1880. Nesse caso podemos observar uma interrupção na queda da população 

escrava que vinha se acentuando desde 1851, verificando-se inclusive um aumento em 1876 e 

em seguida um retorno aos patamares de 1872 em 1880.191  Desta  data  em  diante  temos um  

                                                 
191 Uma possível razão para tal fato talvez se deva à origem dos dados utilizados para cada um desses anos. É 
que para 1872 foram utilizados os dados do censo, enquanto que para 1876 e 1880 a referência foi o registro 
geral de escravos da matrícula de 1872/1873. Como bem destacou Robert Slenes, embora realizadas quase que 
ao mesmo tempo, ambos os recenseamentos contaram com metodologias e fins distintos, registrando-se 
diferenças significativas no resultado final de cada um deles. Nesse sentido, mesmo levando em consideração 
que tenha havido defasagem para mais ou para menos tanto em uma como em outra fonte, houve uma tendência 
de sub-representação dos números do censo em comparação com os da matrícula. A esse respeito, foi justamente 
na Paraíba que se deu a maior diferença entre o resultado final de um e outro levantamento do elemento servil 
em relação ao conjunto das províncias do Império. Enquanto que o censo apresentou 21.526 escravos, a 
matrícula registrou 27.245. Uma diferença absoluta de 5.719 ou, termos percentuais, de 27% em favor da 
matrícula. É possível, portanto, que esse índice provincial geral tenha se refletivo na contagem da escravaria de 
cada município, inclusive Campina Grande. Ver SLENES, Robert. “O que Rui Barbosa não queimou: novas 
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declínio lento e gradual, porém persistente, a ponto de que às vésperas da abolição o 

município atingiu um percentual de apenas 15,7, em comparação com o máximo alcançado 36 

anos antes. Como teremos oportunidade de discutir em momentos posteriores, o movimento 

da população cativa do município no tempo esteve ligado a diferentes fatores estruturais e 

conjunturais, tanto de ordem interna como externa.  

Resta por enquanto discutir a gênese histórica da escravidão em âmbito local. Um 

primeiro aspecto a ser destacado é que os primeiros escravos de Campina Grande foram os 

indígenas da nação tapuia que escaparam das doenças, da expropriação de suas terras e à 

sanha destruidora dos Oliveira Ledo e de seus aliados, no conflituoso processo de conquista e 

ocupação dos sertões da capitania, entre os finais do século XVII e início do século XVIII. 

Indícios dessa realidade se encontram nos inventários de tempos posteriores, quando 

aparecem escravos com a denominação étnico-racial de “caboclo”. Estes foram os primeiros 

trabalhadores compulsórios engajados nas mais diversas atividades, a exemplo do transporte 

de mercadorias, no erguimento das cercas dos currais, na criação de animais na pecuária, na 

plantação, recolha e cuida dos roçados de alimentos, na construção dos prédios públicos e 

privados das casas grandes, capelas e igrejas etc. Porém, logo em seguida foram chegando os 

primeiros africanos, em função da existência prévia do tráfico Brasil/África, devido à 

insuficiência de indígenas para dar conta das atividades produtivas e da expansão das 

atividades sócio-econômicas do povoado (1697), depois Vila Nova da Rainha (1790) e 

finalmente cidade de Campina Grande (1864), possibilitando assim um acúmulo de riqueza 

com o conseqüente acesso de determinados grupos sociais à compra de cativos no circuito 

transatlântico, via porto de Recife. Com o tempo, esses mesmos africanos e seus descendentes 

foram se transformando na maior parte da sua força de trabalho, ao lado de diversos tipos de 

trabalhadores “livres”, tais como jornaleiros, moradores, meeiros e agregados. Nesse sentido, 

podemos afirmar que o antigo município de Campina Grande não só tinha escravo, mas 

também    foi  se   constituindo   numa  sociedade  efetivamente   escravista,   em   função   do  

enraizamento desse tipo de relação social em seu cotidiano. Para se ter uma idéia da força da 

escravidão na dinâmica da sociedade local, bastar dizer que em 911 dos inventários 

pesquisados 570 contavam com escravos em seu espólio, ou seja, 62,6%.  Um percentual 

significativo que fica mais evidenciado se distribuirmos os dados por década, conforme 

aponta o quadro abaixo:  

 

                                                                                                                                                         
fontes para o estudo da escravidão no século XIX”. In. Estudos econômicos. Nº 13, janeiro/abril de 1983, p. 
117/149.            
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Quadro 7: PARTICIPAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE ESCRAVOS EM 
RELAÇÃO AO CONJUNTO DOS INVENTARIADOS EM CAMPINA GRANDE – 

1785/1888 
Período Percentual 

1785 – 1799 93,8 
1800 – 1810 80,0 
1811 – 1820 89,5 
1821 – 1830 87,7 
1831 – 1840 66,4 
1841 – 1850 80,0 
1851 – 1860 65,7 
1861 – 1870 50,3 
1871 – 1880 48,4 
1881 – 1888 34,6 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888.
 
Como podemos observar, houve momentos em que o número de inventariados com 

escravos chegou a ultrapassar a 90% dos proprietários, especialmente entre finais do século 

XVIII e as primeiras décadas do XIX. Mesmo nas vésperas da abolição - quando a instituição 

sofria ataques por todos os lados, a começar de baixo com a crescente contestação escrava - 

um significativo número de 34,6% de senhores continuava aferrado às praticas escravistas.  
 

Escravidão, tráfico transatlântico e origem das “nações” africanas de 

Campina Grande  
 

Se vamos priorizar em nosso trabalho a escravidão negra, cabem aqui algumas 

indagações preliminares: quem eram os africanos que vieram para Campina Grande e aí foram 

transformados em escravos? Quais os caminhos e redes de interesses que percorriam, desde o 

momento em que eram deportados de suas terras de origem até chegarem a estas plagas? 

Quais as peculiaridades dos contextos do tráfico, e os diferentes fluxos de escravos e suas 

ligações com as conjunturas locais e regionais? Qual a procedência étnica dos escravos e as 

implicações desse processo para a formação de uma comunidade escrava? É esse conjunto de 

questões que tentaremos responder neste tópico.  

Antes de tudo, convém lembrar que o tráfico transatlântico foi uma das experiências 

históricas mais dramáticas na formação do mundo moderno; especialmente entre os séculos 

XV e XIX, milhares e milhares de seres humanos foram deportados de seus lugares de 

origem, alterando assim definitivamente não só o destino das sociedades africanas como 

também as das Américas e da Europa. Em termos quantitativos, mais de dez milhões de 

africanos foram deslocados para diferentes regiões do Novo Mundo a labutar como 

trabalhadores do eito, na pequena e média produção de alimentos, na pecuária, na mineração, 
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em atividades artesanais, no comércio, em serviços domésticos e tantos outros mais.192 Sabe-

se cada vez mais, devido ao esforço de uma nova historiografia da diáspora, que as relações 

entre as partes do que durante muito tempo ficou conhecido como “tríplice comércio” foi algo 

bem mais complexo do que se possa imaginar. Se antes as análises priorizavam, às vezes de 

forma quase que absoluta, os interesses metropolitanos ligados a grupos de mercadores e 

comerciantes europeus, hoje esse quadro vem sendo cada vez mais problematizado, com a 

recuperação da dinâmica das outras partes envolvidas, ou seja, a América e a África. No que 

diz respeito, por exemplo, aos negociantes negreiros, uma parcela significativa era formada 

por grupos de origem americana, cuja participação foi se tornando cada vez mais sofisticada, 

de acordo com as diferentes conjunturas que o comércio de almas enfrentou.193 Porém, a 

maior mudança talvez tenha se dado em relação ao papel atribuído à África nesse jogo de 

interesses. Antes de ter assistido passivo a toda a trama do tráfico e das suas trágicas 

conseqüências humanas, a verdade é que as evidências cada vez mais deixam claro o papel 

ativo  desempenhado  pelo referido continente nesse processo. Afinal de contas, a África tinha  

história e como tal o tráfico transatlântico passava pelo crivo de muita negociação e conflito, 

envolvendo também as sociedades e os interesses dos grupos locais, de acordo com as 

diferentes conjunturas e as particularidades de cada povo.194    

 O Brasil teve um papel fundamental na história do trafico transatlântico, desde o 

período em que fazia parte do Império colonial português na América, passando pelo 
                                                 
192 Apesar dos muitos avanços, inclusive com a formação de um banco de dados internacional, as estatísticas em 
torno do tráfico de escravos para o Brasil e as Américas continuam sendo uma questão em aberto. O número de 
dez milhões foi calculado pelo historiador americano Robert Conrad. Essa cifra está bastante próxima de dados 
apresentados mais recentemente por especialistas no assunto, oscilando entre 9.600.000 e 10.800.000. Para 
consultar alguns títulos básicos sobre o tráfico negreiro ver, dentre outros, BETHELL, Leslie. A abolição do 
tráfico de escravos no Brasil. RJ/SP: Expressão e Cultura/EDUSP, 1976; CONRAD, Robert. Tumbeiros: o 
tráfico de escravos para o Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1985; ELTIS, David, BEHRENDT e RICHARDSON, 
David. “A participação dos países da Europa e das Américas no tráfico transatlântico de escravos: novas 
evidências”. In. Afro-Ásia. Nº 24, 2000, pp. 09/50; GOULART, Maurício. A escravidão africana no Brasil. São 
Paulo: Martins, 1949; VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo do tráfico entre o golfo de Benin e a Bahia de todos os 
santos. São Paulo: Corrupio, 1987; RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. 6ª ed. São Paulo/Brasília: 
Companhia Editora Nacional/EDUNB, 1982.       
193 Parte significativa do capital acumulado no Brasil entre fins do século XVIII e começo do século XIX vinha 
do tráfico negreiro, cujos participantes foram cada vez mais se incorporando à sociedade através de casamentos, 
compra de terras e títulos. Um dos mais notáveis negreiros brasileiros foi um baiano de nascimento que migrou 
para o Daomé, na Costa da África, e lá se tornou um dos maiores traficantes da história: Francisco Felix de 
Souza, o Chachá. Ver SILVA, Alberto da Costa e. Francisco Felix de Souza, mercador de escravos. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira/EDUERJ, 2004.    
194 Sobre a nova historiografia do tráfico negreiro no contexto da diáspora, ver FLORENTINO, Manolo. Em 
costas negras. São Paulo: Companhia das Letras, 1997; ELTIS, David e RICHARDSON, David. “Os mercados 
de escravos africanos recém-chegados às Américas: padrões de preços, 1673-1865”. Topoi. Rio de Janeiro: 
janeiro/março 2003, pp. 9/46; THORNTON, John. A África e os africanos na formação do mundo atlântico. Rio 
de Janeiro: Campus, 2004; ALENCASTRO, Luiz Filipe de. O trato dos viventes. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000; SELMA, Pantoja e SARAIVA, José Flávio Sombra. Angola e Brasil nas rotas do atlântico sul 
(Orgs). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999; Klein, Herbert S. O tráfico de escravos no atlântico: novas 
abordagens para as Américas. Ribeirão Preto: FUNPEC, 2004.         
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momento de formação do Estado-nação depois da independência política, até chegar à 

conjuntura de proibição oficial do mesmo em meados dos oitocentos; aqui se formou uma 

sociedade escravista cuja reprodução no tempo e no espaço dependeu, em grande medida, do 

fluxo constante de africanos cativos. Nesse sentido, é sintomático que do total de africanos 

chegados vivos nas Américas, aproximadamente a metade tenha se deslocado justamente para 

o nosso país. Esse fluxo de mercadorias humanas dependeu tanto de fatores ligados à oferta e 

à demanda nas duas pontas do Atlântico-sul, isso para não falar nas conjunturas políticas.  

Foram três as regiões da África que forneceram os maiores contingentes de escravos 

para o Brasil, quais sejam, as áreas que gravitavam em torno da Costa da Mina, do complexo 

Angola/Congo e finalmente de Moçambique. Por outro lado, os portos de desembarque mais 

importantes da costa brasileira eram os do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, que além de 

atenderem as respectivas demandas internas, se transformaram em entrepostos de 

redistribuição da população cativa nos territórios vizinhos e às vezes muito além.195 No caso 

da Paraíba, embora haja notícias de desembarques provenientes diretamente do continente 

africano, a verdade é que o grosso de sua escravaria vinha do porto do Recife, aonde aqui 

chegavam por mar ou terra. A chegada dos primeiros africanos na Paraíba remonta as 

primeiras tentativas de conquista de seu território em meados do século XVI, quando grupos 

de portugueses e espanhóis vindos da vizinha Vila de Olinda armaram expedições militares 

com  o  intuito  de  garantir a  posse  da  terra  contra franceses e seus aliados indígenas locais.  

Dentre os grupos que formavam as tropas militares dos conquistadores, se destacavam 

“africanos em grande número”, nas palavras de um historiador local.196 Com a posterior posse 

e o início efetivo da colonização portuguesa da Capitania Real da Paraíba do Norte, os negros 

foram sendo paulatinamente empregados como força de trabalho nas mais diversas atividades 

econômicas, com destaque para os primeiros engenhos de cana de açúcar erguidos nas várzeas 

do Rio Paraíba, a começar no primeiro deles, o Tibiri. Posteriormente, com a expansão do 

processo colonizador para além da zona litorânea da capitania, os africanos foram sendo 

solicitados pelas atividades ali desenvolvidas, mormente a pecuária e as lavouras mercantis e 

de subsistência.  

No que se refere a Campina Grande, é muito provável que os primeiros africanos 

tenham chegado por essas plagas já nas primeiras décadas do século XVIII. Neste período o 
                                                 
195 Ver FLORENTINO, Manolo, RIBEIRO, Alexandre Vieira e SILVA, Daniel Domingues. “Aspectos 
comparativos do tráfico de africanos para o Brasil (séculos XVIII e XIX)”. Afro-Ásia, nº 31, 2004, pp. 83/126. 
196 Ver VIDAL, Adhemar.  “Três séculos de escravidão na Parahyba”. Estudos afro-brasileiros. Recife: 
Massangana, 1988, pp. 105/152. (edição original de 1934). Para uma leitura atualizada da questão, ver ROCHA, 
Solange Pereira da. “Travessias atlânticas: rotas do tráfico e a presença africana na Paraíba colonial”. In. 
Portuguese Studies Review. Nº 14 (1), 2006, pp. 279/305.     
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processo de colonização estava mais ou menos consolidado, não só em termos econômicos, 

mas também político institucional, possibilitando assim aos grupos proprietários investir parte 

de suas fortunas nesse tipo de mão-de-obra, o que contribuía para aumentar a riqueza material 

e o status social dos mesmos. Por outro lado, é preciso lembrar que com o declínio da 

produção do ouro por essa mesma época, na região das Minas Gerais, houve todo um 

redesenhar na distribuição dos escravos africanos pelas diversas regiões da América 

portuguesa, permitindo até que áreas periféricas do Império tivessem acesso a esse tipo de 

mão-de-obra, embora na concorrência final aqueles setores mais dinâmicos continuassem a 

tirar vantagem.  

O estabelecimento dos primeiros grupos de escravos de matriz africana em Campina 

Grande se consolida em meados dos setecentos e coincide com a criação das companhias 

monopolistas de comércio criadas na gestão do Marques de Pombal, o primeiro-ministro do 

reinado de D. José I. Dentre elas se destaca a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, 

cujo estatuto foi aprovado em 1759. Como se sabe, um dos principais objetivos dessa última 

companhia era abastecer de cativos africanos a região de lavoura escravista capitaneada por 

Pernambuco. Já em 1761 chegavam ao porto do Recife, provenientes da Costa África, os 6 

primeiros  navios  negreiros  da  companhia, tendo descarregado 2.298 cativos africanos, entre  

adultos e crias. Desde então, e durante os próximos 26 anos em que funcionou a referida 

empresa econômica, foram empregadas 26 embarcações, entre Corvetas, Galeras e Sumacas, 

num total de 125 viagens entre as duas pontas do Atlântico, com um saldo de quase 50.000 

escravos, vindos majoritariamente da África Centro-ocidental e em menor escala da África 

ocidental. Esse número de cativos se aproxima do volume importado entre 1742 e 1760, antes 

da criação da dita companhia. Do total de escravos importados por ela, uma parte rumava para 

o Rio de Janeiro, outra ficava no Recife e o restante era redistribuído entre as capitanias 

circunvizinhas subordinadas, como era o caso do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Em 

1773, por exemplo, foram enviados para essa última 50 escravos recém-desembarcados; 

número esse que subiu para 110 no ano seguinte, 116 em 1775 e 69 em 1781.197 Com o fim 

dos negócios negreiros por parte da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, na década de 

1780, o tráfico para a região prosseguiu por outros meios, tendo inclusive aumentado de 

volume. Para se ter uma idéia, apesar do tumultuado contexto em que se deu o processo de 

independência e dos conflitos verificados na África, entre 1815 e 1831 desembarcaram no 

                                                 
197 Ver CARREIRA, Antonio. As companhias pombalinas de navegação, comércio e tráfico de escravos entre a 
costa africana e o nordeste brasileiro. Porto: Afrontamento, 1969; RIBEIRO JÚNIOR, José. Colonização e 
monopólio no nordeste brasileiro. São Paulo: HUCITEC, 1976.   
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porto de Recife mais de 67.000 africanos na condição de escravos. Nem a pressão inglesa para 

pôr fim ao “infame comércio”, com a Lei de 7 de novembro de 1831, foi capaz de deter essa 

tendência, embora desde então as condições em que o tráfico passou a operar tenham mudado 

em muitos aspectos. Segundo estimativas feitas pelo historiador Marcus Carvalho, entre 

42.000 e 50.000 africanos foram ilegalmente desembarcado em portos clandestinos da orla de 

Pernambuco entre os anos de 1832 e 1850, o que somando os dois períodos do século chega a 

mais de 100.000.198  

Verificando-se a procedência dos escravos de Campina Grande através das séries de 

inventários post-mortem, constatamos que eles eram originários das três grandes áreas do 

continente africano fornecedoras de cativos para o Brasil e o Novo Mundo como um todo. 

Porém, a contribuição numérica de cada uma dessas regiões foi bastante desigual, conforme 

podemos verificar no quadro que se segue: 

 

 

Quadro 8: PROCEDÊNCIA DOS ESCRAVOS AFRICANOS DE CAMPINA GRANDE 
– 1785/1888 

Origem Quantidade Percentual 
Angola 438 81,3 
Congo 25 4,6 
Cassange 17 3,2 
Angicos 10 1,8 
Da Costa/Mina 09 1,7 
Benguela 8 1,5 
Camunda 5 0,9 
Moçambique 5 0,9 
Camundongo 4 0,7 
Cabinda 4 0,7 
Guiné 4 0,7 
Rebolo 3 0,5 
Candeia 1 0,1 
Quibundo 1 0,1 
Sem registro 5 0,9 
Total 539 100 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
 Como seria de esperar, a maior parte dos cativos locais era proveniente da África 

Centro-ocidental, que tinha em Angola seu núcleo irradiador. Com efeito, Campina Grande 

seguia uma tendência regional, nacional e até mesmo internacional, já que foi desse complexo 

                                                 
198 Ver CARVALHO, Marcus J. M. de. Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo. Recife, 1822-1850. Recife: 
EDUFPE, 1998, pp. 95/153.     
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que saiu o maior número de escravos para as Américas durante o tempo em que perdurou o 

tráfico transatlântico visto no seu conjunto.199  

Antes de começar a caracterizar estes grupos, é preciso fazer alguns esclarecimentos 

gerais para que o nosso raciocínio ganhe alguma plausibilidade.  Como alguns pesquisadores 

vêm enfatizando, traficantes, senhores, autoridades e burocratas nem sempre conseguiam dar 

conta da diversidade das sociedades africanas com as quais entravam em contato no contexto 

da diáspora, impedidos que estavam de ver o “outro”, em função de interesses materiais e de 

preconceitos ideológicos e culturais. Daí a preferência por termos genéricos, tais como 

Angola, Mina, Guiné, Moçambique, Benguela, Cabinda, Congo etc. Esses termos nomeavam 

os lugares onde os africanos eram aprisionados, comercializados ou embarcados, tais como 

barracões, feiras, reinos e portos, localizados no litoral ou no sertão do continente. Porém, 

esses termos nem sempre correspondiam à complexa experiência histórica de homens e 

mulheres em processo de transformação em cativos que haviam nascido e crescido em 

sociedade, que por mais que estivessem fisicamente próximas umas das outras guardavam 

entre  si  diferencias  acentuadas. Daí  também  a  combinação  dessa variável, por assim dizer  

“espacial”, com características étnicas e culturais de seus habitantes, tais como Camundongos, 

Candeias, Angicos, Camundás, Quibundos, Rebolas etc. Por outro lado, essas identidades 

atribuídas e/ou impostas eram re-significadas pelos próprios africanos no contexto das 

sociedades escravistas americanas em que se viam abruptamente inseridos; identidades 

expressas, por exemplo, nas tradições de trabalho, religiosidades, lazer, rituais em torno da 

morte e cosmologias, sintetizadas nas diversas “nações” que aqui criaram e recriaram.200   

Num primeiro momento, proprietários e autoridades usaram duas grandes 

terminologias para nomear os indivíduos transformados em escravos no processo de formação 

da sociedade colonial. Como a historiografia vem mostrando com evidências cada vez mais 

consistentes, os primeiros trabalhadores cativos dos engenhos e fazendas implantados entre 

nós foram os índios. Para se referir a esta, os colonizadores passaram a empregar a expressão 

“negros da terra”, que em muitas situações era uma expressão que funcionava como sinônimo 

                                                 
199 Ver CARVALHO, Marcus J. M. de. Op. cit. p. 100. 
200 A discussão sobre identidade africana e seu processo de recriação no contexto de formação do mundo 
moderno vem se tornando um tópico privilegiado pela historiografia da escravidão em anos recentes no Brasil. 
Ver KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 
35/66; SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de 
Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000; FARIAS, Juliana Barreto, SOARES, Carlos 
Eugênio Líbano e GOMES, Flávio dos Santos. No labirinto das nações: africanos e identidades no Rio de 
Janeiro, século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.     
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de escravo.201 Com o avanço da colonização na América portuguesa, foram chegando os 

primeiros africanos escravizados. Para diferenciá-los dos nativos, os senhores passaram a 

nomear estes últimos, de forma genérica, como “negros da Guiné”, ou seja, da África. Estes 

primeiros africanos poderiam ter vindo de Portugal, de alguma ilha atlântica conquistada 

pelos portugueses ou mesmo da região do Golfo da Guiné, na Costa ocidental daquele 

continente.202 Na documentação de Campina Grande,  temos resquícios dessa nomenclatura 

de época. Por exemplo, Manoel foi um dos poucos escravos da nossa amostra a ser 

caracterizado como sendo “do gentio de Guiné” e que tinha quarenta anos quando da morte e 

conseqüente abertura do inventário de seu senhor em 1798.203 

Com a intensificação do tráfico negreiro e as mudanças nas duas pontas do Atlântico, 

esse  quadro  foi  paulatinamente  se  alterando, com  a explosão de novas nomenclaturas para  

designar os africanos no contexto da diáspora. Em vista desse quadro, o denominativo da 

“Guiné” foi sendo substituído por termos tais como Angola, Mina e Benguela etc, no sentido 

de dar conta dessa nova realidade em mutação. Embora se constituísse em uma espécie de 

termo “guarda chuva”, já que abrigavam em si diferentes configurações étnicas e culturais, 

estes termos encontrados na documentação são um bom ponto de partida para entendermos 

aspectos importantes da geografia e da natureza do tráfico e da escravidão.204                  

Vista isoladamente, Angola era, de longe, a região africana de onde provinha o maior 

número dos escravos locais. Do montante geral de 539 cativos de origem africana do banco de 

dados, pelo menos 438 eram angolanos, ou seja, 81,3%. Como se sabe, a região de Angola e 

seu entorno já era habitada desde tempos imemoriais por diversos povos que aí formaram 

sociedades complexas, contando inclusive com hierarquias e divisões sociais claras.205 Em 

meados do século XVI, os portugueses, no contexto das expansões ultramarinas, entraram em 

contato com esses povos, estabelecendo desde então relações que variaram entre as alianças e 

confrontos, dependendo das conjunturas históricas vividas. Assim, por exemplo, os 

                                                 
201 Ver MONTEIRO, John. Os negros da terra. São Paulo: Companhia da Letras, 1994; SCHWARTZ, Stuart B. 
Segredos internos. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, pp. 21/73.   
202 Ver OLIVEIRA, Maria Inês Cortês de. “Quem eram os negros da Guiné?”. Afro-Ásia. nº 19-20, 1997, pp. 
37/73.  
203 Ver Inventário de José de Abreo Franca-1798. ADJFACCG.    
204 Ver SOARES, Mariza de Carvalho. “Minas, Angolas e Guiné: nomes d’ África no Rio de Janeiro 
Setecentista”. In. Tempo. Vol. 3, Nº 6, 1998, pp. 73/93. 
205 Ver SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: a África antes dos portugueses. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1996, pp. 193/211. Esse detalhe é importante ser ressaltado, pois muitas das técnicas ligadas às 
atividades agrícolas, metalúrgicas e pastoris já eram praticadas pelos africanos dessa região desde muito tempo 
antes do contato com os portugueses e outros grupos de europeus no século XV/XVI. É, por exemplo, 
impossível pensar a agricultura praticada nos trópicos, seja nas plantations ou nas culturas de subsistência, sem o 
uso do tripé enxada, foice e machado, uma técnica largamente conhecida e praticada pelos africanos da cultura 
bantos que viviam na referida área.       
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portugueses tanto podiam fazer alianças com os soberanos em função de interesses 

colonialistas, como podiam declarar guerra aberta, em função da correlação de forças do 

momento. Por sua vez, os grupos locais também podiam se aproveitar da situação e fazer 

acordos com os portugueses, em troca de garantias para conseguir armas de fogo e outros 

produtos comerciais, em detrimento de facções locais rivais. Do mesmo modo, esses mesmos 

grupos locais poderiam esquecer momentaneamente as suas divergências, algumas delas 

seculares, e se unirem no combate comum ao inimigo invasor europeu, fosse ele português, 

espanhol, francês, holandês ou inglês.206 Como pano de fundo de todo esse cenário histórico 

havia a disputa em torno do controle do tráfico negreiro na região. Nesse estavam envolvidos 

diferentes sujeitos sociais, tais como os representantes da coroa, traficantes de diversas 

nacionalidades  e  lugares,  os  intermediários,  os  contrabandistas,  os  soberanos locais e seu  

séqüito de funcionários, que juntos formavam uma complexa e contraditória teia de interesses 

cujo objetivo fundamental era a transformação de homens e mulheres em cativos. Nesse 

contexto, os africanos eram (através de variados mecanismos sociais, políticos e militares) 

aprisionados nos sertões do continente, ao redor dos quais se estabeleciam as rotas do tráfico 

por terra. Em seguida, eles eram levados para pontos estratégicos de venda, as feiras, onde os 

esperavam representantes dos negreiros. A jornada prosseguia rumo ao litoral, onde 

permaneciam aguardando alguns dias ou mesmo meses, dependendo da conjuntura, em 

fortalezas e presídios construídos para tal fim, antes de serem definitivamente embarcados 

num tumbeiro saído do principal porto da região, localizado na cidade de Luanda, capital do 

Reino de Angola.207   

A partir daqui podemos reconstituir, mesmo que de forma fragmentada, a trajetória de 

alguns desses indivíduos, cujo destino final acabou sendo o antigo município de Campina 

Grande.  Foi este o caso de Miguel, 30 anos; Inácia, 40 anos e do “moleque” Domingos, de 18 

anos, todos africanos “do gentio de Angola”. Depois de enfrentarem as intempéries da longa 

viagem por terra nas caravanas do tráfico nos “sertões” do continente, em meados do século 

XVIII, restava a angustiante travessia rumo ao outro lado do Atlântico. Essa deve ter durado 

mais ou menos trinta dias, tendo como ponto de partida o porto de Luanda e como ponto de 

chegada o porto do Recife, onde eles desembarcaram. Alguns de seus companheiros de 

infortúnio ficaram por lá, enquanto eles foram comprados por comerciantes para serem 
                                                 
206 Ver SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o libambo: a África e a escravidão, 1500 a 1700. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira/Fundação Biblioteca Nacional, 2002, pp. 407/501.    
207 Ver RODRIGUES, Jaime. De costa a costa: escravos, marinheiros e intermediários do tráfico negreiro de 
Angola ao Rio de Janeiro (1780-1860). São Paulo: Companhia das Letras, 2005. Um dos méritos desse inovador 
estudo é mostrar que a resistência dos africanos ao cativeiro começava muito antes deles serem desembarcados 
em algum porto da costa americana, ou seja, no interior mesmo do continente, no embarque e durante a travessia.   
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vendidos na província vizinha. O novo trajeto, novamente por terra, deve ter sido feito em 

direção à vila pernambucana de Goiana, localizada na fronteira norte/sul das duas capitanias. 

Ultrapassado esses limites eles devem ter penetrado o território paraibano, passando pela vila 

de Itabaiana e chegado finalmente em Campina Grande, quando foram vendidos a 

proprietários locais, iniciando desse modo uma nova etapa de suas vidas, radicalmente 

diferente da que haviam deixado para trás.208 Outro que também deve ter feito um périplo 

semelhante ao de Miguel, Inácia e Domingos foi o africano Bernardo, também natural da 

região de Angola. Porém, com uma diferença importante: é que este último entrou no Brasil 

depois da Lei de 11  de novembro de 1831, que tornou pela primeira vez o tráfico negreiro um  

negócio ilegal. Apesar de desrespeitada, ela tornou as coisas mais difíceis para os envolvidos 

nesse negócio, isso para não falar, por enquanto, nas implicações que teve para os próprios 

africanos. É possível que o seu embarque em Luanda e sua posterior travessia marítima 

tenham sido dificultados em função da vigilância das autoridades inglesas. Quando chegou 

em terra firme, na outra ponta do Atlântico, o navio em que viajou não desembarcou 

diretamente no porto do Recife, como até então era costume. Desta vez ele desembarcou em 

Porto de Galinhas, um dos tantos locais do litoral sul pernambucano que os traficantes e seus 

agentes transformaram em porto natural de “desova” clandestina de escravos, no sentido de 

burlar a lei. Depois de caminhar vários quilômetros por terra entre Pernambuco e a Paraíba 

(quase sempre à noite e por estradas ermas, outra estratégia de fugir à vigilância das 

autoridades) e de passar por diversas mãos, Bernardo chegou a Campina Grande, tendo aí 

passado a maior parte de sua vida como escravo no Sítio “Conceição”, de propriedade do 

capitão João de Deus Barros e da sua mulher Manoela do Nascimento Cruz.209  

Mais ao sul de Luanda se encontrava a cidade de Benguela, outro importante 

entreposto do comércio negreiro luso-brasileiro e africano. De seu porto partiram milhares de 

cativos rumo a diversas partes da América, incluindo aí o Brasil, desde pelo menos o século 

XVIII. Para se ter uma idéia desse quadro, basta dizer que entre 1762 e 1800 quinhentos e 

oitenta e quatro navios negreiros transportaram, para os principais portos da então América 

portuguesa, duzentos e nove mil, duzentos e cinqüenta e três africanos, entre adultos e “crias 

de pé”, isso para não falar naqueles que vieram de forma ilegal, uma estratégia dos negreiros 

                                                 
208 Ver Inventário de Ana Tereza das Neves-1785. ADJFACCG. 
209 Ver Ação de liberdade do africano Bernardo-1872. Setor de Documentação e História Regional da 
Universidade Federal de Campina Grande (doravante SEDHIR/UFCG). A história desse africano ilegalmente 
embarcado no Brasil foi por nós discutida em texto publicado em livro-coletânia. Ver LIMA, Luciano Mendonça 
de. “Uma porta estreita para a liberdade: as ações cíveis e alguns aspectos do cotidiano escravo na Campina 
Grande do século XIX”. AGRA do Ó, Alarcon et al. A Paraíba no Império e na República: estudos de história 
social e cultural. João Pessoa: Idéia, 2003, pp. 47/78.         
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para burlar a vigilância do fisco.210 Dentre os que foram desembarcados em Pernambuco 

nesse intervalo de tempo, alguns poucos terminaram se deslocando para Campina Grande. Foi 

o que aconteceu com João e Rosa, descritos como sendo de “nação Benguela”. Eles faziam 

parte do lote de oito escravos localizados na pesquisa que embarcaram pelo porto daquela 

cidade colonial portuguesa, ou seja, pouco mais de 1% do total de africanos da mostra.211  

Localizada no outro extremo, ou seja, mais ao norte de Luanda, se encontrava 

Cabinda, que juntamente com esta última e Benguela completava o complexo em torno do 

qual gravitava o comércio negreiro da Costa centro-cidental africana, cujos portos 

centralizavam toda uma complexa teia que ligavam diferentes regiões interioranas ao seu 

litoral. Até onde foi a nossa pesquisa, conseguimos identificamos apenas quatro escravos que 

embarcaram de seu porto e cujo destino final foi Campina Grande, o que dá, em termos 

percentuais, menos de 1%, ou seja, 0, 742%. Dentre esses podemos citar o caso de José 

Cabinda, que contava com cinqüenta anos de idade quando foi aberto o inventário de seu 

senhor, Francisco da Costa Agra, em 1844.212  

Próximo a Cabinda ficava outra importante região litorânea fornecedora de escravos 

para as Américas, o Congo. Como se sabe, o Reino do Congo foi uma das primeiras 

sociedades africanas a entrar em contato com os portugueses, ainda no século XV, na etapa 

moderna que se inaugurou com as grandes viagens transatlânticas.213 A partir dessa data 

estabeleceram-se complexas relações e influências mútuas entre os dois povos, tendo o trafico 

de escravos se transformado num elo crucial de ligação entre os dois Estados, cuja mediação 

era feita por uma multidão de intermediários a serviço de ambos os lados. Campina Grande, 

mais uma vez através do porto do Recife, se inseriu com o tempo nas malhas do tráfico 

proveniente dessa região, tendo chegado a suas terras pelo menos vinte e cinco cativos do 

Congo, o que dá o percentual de 4, 638 %. Dentre eles, encontramos um africano de nome 

Domingos, caracterizado como sendo de “nação conga”, que contava com a idade de 45 anos 

“pouco mais ou menos” quando da abertura do inventário de sua proprietária, em 1786.214  

Como podemos observar até aqui, foi justamente do complexo Angola/Congo e seu 

entorno que proveio a maioria esmagadora dos cativos de Campina Grande. Se ao local de 

embarque na África acrescentarmos aqueles nomeados por alguma características 

étnico/lingüísticas, ou seja, os Angicos, Cassanges, Camundas, Rebolas, Quibundos e Cadeias 

                                                 
210 Ver “Um documento inédito da história do tráfico negreiro”. In. Afro-Ásia. nº 1, 1965, pp. 123/124.  
211 Ver Inventário de José Antonio Vila Seca-1826. ADJFACCG.  
212 Ver Inventário de Francisco da Costa Agra-1844. ADJFACCG.  
213 Ver SILVA, Alberto da Costa. Op. cit. pp. 359/405.   
214 Ver Inventário de D. Maria José Freire-1786. ADJFACCG.   
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da lista, chegamos à impressionante marca de 95,7% de escravos locais de matriz banta, 

habitantes daquele entorno.215 

A segunda mais importante região fornecedora de escravos para as Américas foi a 

África Ocidental, que tinha no Golfo do Benin o principal porto escoadouro de escravos, 

oriundos no mais das vezes de áreas interioranas de seu território, onde os portugueses haviam 

mandado erguer o castelo de São Jorge da Mina desde o ano de 1482. Apesar da 

complexidade de que o escravismo se revestiu ao longo do tempo, tanto de um lado como de 

outro das sociedades envolvidas no tráfico transatlântico, esses africanos passaram a ser 

conhecidos pela denominação genérica de “mina” ou “minas”.216 A venda em massa desses 

indivíduos transformados em escravos no contexto da diáspora se intensificou na passagem do 

século XVIII para o século XIX, em função de guerras civis travadas entre diversos grupos 

das sociedades locais, como também devido à expansão das atividades econômicas em 

determinadas zonas da América. No caso do Brasil, a Bahia foi a capitania/província que 

recebeu o maior número de africanos proveniente desse complexo, cujo impacto transcendeu 

em muito o seu aspecto demográfico.217 Porém, além do porto de Salvador, os do Rio de 

Janeiro e do Recife também funcionaram como centros de desembarque e redistribuição de 

escravos “minas” para as áreas circunvizinhas, só que em menor escala. Em relação aos 

escravos locais, como seria de esperar, verificamos a existência de um pequeno número 

procedente da já mencionada região. Em outras palavras, foram nove os africanos “minas” 

localizados por aqui, o que traduzindo em percentuais significa 1,7% do total. Dentre eles 

podemos mencionar, a título de exemplo, os casos de José, de “nação mina”, e Rosa, que ao 

ser descrita em inventário no ano de 1788 tinha 50 anos e, provavelmente, devia estar em 

Campina Grande há algum tempo, sendo considerada por isso mesmo uma negra já ladina.218  

                                                 
215 A influência, mesmo que indireta, de tráfico de escravos do complexo Angola-Congo haveria de deixar 
marcas profundas em todos os aspectos da sociedade campinense, mesmo tanto tempo depois de seu fim. Um 
excepcional documento nos deixou o registro de fragmentos dessa memória. Em 1903, Francisco Pedro de 
Sousa, um médio proprietário local arruinado com o fim da escravidão e saudoso dos tempos “áureos” da 
Monarquia, foi considerado incapaz de gerir a sua pessoa e propriedades. A razão para tal ato jurídico se devia 
ao fato dele estar demonstrando claros sinais de loucura, tais como andar nu, se desfazer sem critério de bens 
materiais, afirmar ser amigo de D. Pedro II e juntar pedras comuns na esperança de que seriam transformadas em 
ouro e prata. No auto de perguntas a que foi submetido em juízo, ele deixou transparecer em várias passagens 
mostras de sua “indisposição de espírito”, pelo menos aos olhos da ciência e sociedade de seu tempo. O mais 
interessante é que ao ser perguntado pelo médico-examinador, Chateaubrand Bandeira de Melo se tinha uma 
viagem projetada para Angola e com que fim, ele respondeu “pela afirmativa, a fim de efetuar uma compra de 
moleques, trazendo-os para o lugar onde mora”, com cujo produto da venda esperava ficar rico, pois essa era a 
sua sina. Ver Inventário de Francisco Pedro de Sousa-1904. ADJFACCG.  
216 Para o processo de transformações do termo “mina” no contexto do tráfico transatlântico, ver LAW, Robin. 
“Etnias de africanos na diáspora: novas considerações sobre os significados do termo mina”. In. Tempo. nº 20, 
janeiro-junho 2006, pp. 109/131.  
217 Ver REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil. 3 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.  
218 Ver Inventários de D. Maria José Freire-1786 e Manoel Vaz da Silva-1788. ADJFACCG.  
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Por fim, além da África centro-ocidental e da África ocidental, a África oriental se 

tornou  outro  celeiro  de mão-de-obra  escrava para as Américas, especialmente nas primeiras  

décadas do século XIX, quando se intensificou a repressão aos tumbeiros em escala 

internacional, devido à ação diplomática e militar da Inglaterra. Os negócios do tráfico de 

almas se deslocaram por essa época, pelo menos em parte, da costa atlântica para a costa 

índica, no sentido de dificultar a repressão e dar-lhe sobrevida. Nesse contexto, a ilha de 

Moçambique, também inicialmente uma possessão de Portugal, se destacou como rota de 

escravos. Daí saíram pelo menos 5 escravos da mostra de Campina Grande, menos, portanto, 

de 1% dos que aqui chegaram. Foi este o caso de Luiz, cuja viagem deve ter sido cheia de 

perigos e vicissitudes, em comparação com a dos seus parceiros de cativeiro vindos da costa 

atlântica, dentre outras razões devido à maior duração do trajeto, em que pese a melhoria 

tecnológica dos novos navios empregados no tráfico clandestino.219  
 

Crioulização e possibilidades históricas de reprodução natural da 

população escrava de Campina Grande  
 

Além de permitir traçar um mapa da origem da escravaria de Campina Grande, os 

inventários nos possibilitam acompanhar o grau de africanidade da população cativa no 

tempo. Por seu turno, o outro lado da moeda desse fenômeno é o chamado processo de 

crioulização dessa mesma população, ou seja, o concomitante crescimento dos escravos não 

africanos, já nascidos no Brasil. Convém esclarecer que por crioulização estamos entendendo 

um complexo processo de transformação econômica, demográfica e cultural, que implicou na 

paulatina predominância dos escravos cativos crioulos em relação aos africanos e cujo ritmo 

variou no tempo e no espaço, de acordo com as vicissitudes históricas das sociedades 

escravistas.220                                          

Destarte, se partirmos do período em análise como um todo, ou seja, 1785/1888, 

observamos que os 539 africanos da mostra representavam apenas 17,5% do total de 3.080 

escravos do nosso banco de dados, já subtraído o pequeno percentual em que faltou identificar 

a origem, conforme o quadro abaixo: 

 

 

 

                                                 
219 Ver Inventário de José Venâncio de Benevides-1841. ADJFACCG. 
220 Ver PARÉS, Nicolau. “O processo de crioulização no recôncavo baiano (1750-1800).” In. Afro-Ásia. nº 33, 
2005, pp. 87/132. No nosso caso, a prioridade será dada à dimensão demográfica do processo.  
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 A primeira conclusão geral a que podemos chegar com isso é de que a razão de 

africanidade entre a população cativa de Campina Grande, durante o recorte temporal 

estabelecido, era relativamente baixa se comparada com outras regiões do Brasil, onde as 

proporções eram inversas.221 Em outras palavras, o processo de crioulização já era uma 

realidade e há muito havia deitado raízes no contexto demográfico da escravaria local. Porém, 

para percebermos as nuanças desse quadro se faz necessário decompor os números no tempo, 

o que nos permitirá acompanhar com um pouco mais de cuidado o fenômeno em questão.  

Assim, por exemplo, se em vez de tomarmos o período como um todo e dividirmos a 

análise em dois blocos temporais, tendo como referência o ano de 1850, concluímos que entre 

1785 e 1850 a razão de africanidade da população escrava local era de 29,3%, enquanto entre 

1851 e 1888 esse número caiu para apenas 2,6%: 

 
Quadro 10: RAZÃO DE AFRICANIDADE X CRIOULOS NA POPULAÇÃO 

ESCRAVA DE CAMPINA GRANDE – 1785/1850 
Origem Quantidade Percentual 

Africano 503 29,3 

Crioulo 1.190 69,5 

Sem registro 21 1,2 

Total 1.714 100,0 
FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 

 

                                                 
221 Para um contraste com o caso de Campina Grande ver, dentre outras referências, DEAN, Warren. Rio Claro: 
um sistema brasileiro de grande lavoura. 1820-1920. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977; STEIN, Stanley. 
Vassouras: um município brasileiro do café, 1850-1900. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990; EISEMBERG, 
Peter. Modernização sem mudança: a indústria açucareira em Pernambuco (1840-1910). Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1977; VIANA FILHO, Luís. O negro na Bahia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.   

Quadro 9: RAZÃO DE AFRICANIDADE X CRIOULOS NA POPULAÇÃO ESCRAVA 

DE CAMPINA GRANDE – 1785/1888 

Origem Quantidade Percentual 

Africano 539 17,5 

Crioulo 2.515 81,6 

Sem registro 26 0,9 

Total 3.080 100,0 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 

134 



 

 Em compensação, a presença de escravos crioulos saltou de 69,4% no primeiro 

período para impressionantes 97% no segundo momento: 

 
Quadro 11: RAZÃO DE AFRICANIDADE X CRIOULOS NA POPULAÇÃO 

ESCRAVA DE CAMPINA GRANDE – 1851/1888 
Origem Quantidade Percentual 

Africano 36 2,6 
Crioulo 1.325 97,0 
Sem registro 5 0,4 
Total 1.366 100,0 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
Se prosseguirmos no exercício de decomposição dos dados, só que agora por década, 

teremos um quadro ainda mais esclarecedor. Desse modo, entre 1785 e 1799 os escravos de 

origem africana atingiram o maior percentual do período, chegando a 1/3 da população cativa 

ou, traduzindo em percentuais, 33,3%. Na década seguinte há uma pequena queda nesse 

percentual, com 31,9%, tendência essa que se acentua no decênio de 1811/1820, quando 

chega a 26,5%. Entre 1821 e 1830, o percentual de africanidade da população cativa de 

Campina Grande voltou a crescer, se aproximando de seu ponto máximo da década final do 

século XVIII, acusando o índice de 32,3%, algo explicável talvez pela expectativa de 

aprovação do projeto que afinal se transformou na lei anti-tráfico de 7 de novembro de 1831. 

Na década seguinte esse índice retomou a tendência anterior de declínio com 27,4%, para 

praticamente se estabilizar na década que antecede o fim do trafico negreiro, com 27,8%. 

Contudo, a partir de 1850 esse cenário mudou radicalmente, pois a partir daí houve uma 

queda abrupta no percentual dos africanos na população escrava do município, a ponto de às 

vésperas da abolição Campina Grande registrar a presença de um único e solitário africano, 

conforme mostram os números do quadro abaixo:222 

 

                                                 
222 Embora os africanos estivessem desaparecendo num ritmo acelerado da população escrava de Campina 
Grande ao longo do tempo, ao que tudo indica eles estavam sub-representados nas últimas décadas do século 
XIX, isso por razões políticas, conforme demonstraremos no último capítulo desta tese.   
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Quais razões históricas devemos buscar para explicar esse estado de coisas? Algumas 

são de ordem geral, outras devem ser buscadas na dinâmica da própria sociedade local. 

Vejamos então os dois lados desse processo.  Não há dúvida nenhuma de que o fim do tráfico 

negreiro, em 1850, foi um “divisor de águas” para a configuração do quadro em tela, embora 

localmente os seus efeitos tenham corroborado uma tendência em curso. Os dados mostram 

que o fim do “infame comércio” foi um fator importante para a diminuição da população 

escrava de origem africana. Assim, enquanto houve relativa oferta no mercado regional, os 

senhores locais acompanharam a tendência de seus pares em outros lugares do Brasil de 

comprarem escravos para reporem ou expandirem seus negócios e fortunas, realidade essa que 

mudou substancialmente depois daquele ano com o declínio da presença africana em terras 

campinenses. Obviamente que, aliado a esse fato principal, fatores tais como mortes naturais e 

provocadas, alforrias, vendas para outros municípios e províncias também devem ter 

contribuído para a queda da razão de africanidade entre a população escrava de Campina 

Grande.        

Para que essa realidade histórica se torne mais nuançada, entretanto, se faz necessário 

acrescentar elementos da própria dinâmica da sociedade local. E aqui gostaríamos de lembrar 

que os africanos eram minoria em relação ao conjunto da população cativa, conforme 

evidenciam os dados levantados, desde pelo menos as duas últimas décadas dos setecentos. 

Nesse sentido, podemos levantar a hipótese de que o fim do tráfico só fez acelerar um 

processo em curso, ocasionado em grande medida pela injunção da dinâmica das forças 

econômicas e sociais locais. Conforme vimos no primeiro capítulo, as elites de Campina 

Grande tinham claras limitações de capitais, não podendo assim concorrer com outras elites 

Quadro 12: RAZÃO DE AFRICANIDADE X CRIOULOS NA POPULAÇÃO ESCRAVA DE 
CAMPINA GRANDE POR DÉCADA – 1785 -1888 

Origem 
Africano Crioulo Sem registro 

 
Década 

Quantidade % Quantidad
e 

% Quantidade % 

 
Total 

1785 – 1799 21 33,4 41 65,0 1 1,6 63 
1800 – 1810 43 31,9 91 67,0 1 0,7 135 
1811 – 1820 48 26,5 130 71,8 3 1,7 181 
1821 – 1830 153 32,3 316 66,7 5 1,5 474 
1831 – 1840 99 27,4 252 69,8 10 2,8 361 
1841 – 1850 139 27,8 360 72,0 1 0,2 500 
1851 – 1860 16 2,5 617 97,2 2 0,3 635 
1861 – 1870 11 3,6 294 95,8 2 0,6 307 
1871 – 1880 8 2,4 329 97,6 0 0,0 337 
1881 – 1888 1 1,1 85 97,7 1 1,1 87 

Total 539      3.080 
FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
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regionais, a exemplo das de Pernambuco, nem tampouco suas congêneres do centro-sul, em 

torno da compra de escravos africanos no mercado negreiro. Desse modo, é possível que, em 

função desse quadro restritivo, os proprietários tenham sido forçados a apostar em alternativas 

outras de reposição da mão-de-obra cativa, por exemplo, pela reprodução natural, em que 

pese as precárias condições de vida e as altas taxas de mortalidade vigentes no interior da 

escravaria. Isso, porém, não impediu que, a longo prazo, houvesse um precoce processo de 

crioulização dos trabalhadores escravos de Campina Grande.  

Essa hipótese é ainda mais reforçada quando estudamos a relação homens/mulheres 

predominante ao longo do tempo na população escrava de Campina Grande. Durante o 

período que cobre a nossa pesquisa, observamos um relativo equilíbrio entre sexos no interior 

da escravaria de Campina Grande, com 50,9% de homens e 48,7% de mulheres.223 

 
 

Quadro 13: DIVISÃO DA POPULAÇÃO ESCRAVA DE CAMPINA GRANDE POR 
SEXO – 1785/1888 

Sexo Quantidade Percentual 
Masculino 1.569 50,9 
Feminino 1.499 48,7 
Sem registro 12 0,4 
Total 3.080 100,0 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888.
 
Mais uma vez o processo de decomposição dos números são reveladores de 

determinadas aspectos que contribuem para nuançar ainda mais a realidade histórica da 

estrutura da população cativa. Assim, se separarmos os escravos por local de nascimento, 

veremos que entre os africanos havia uma forte predominância de homens em relação às 

mulheres, numa razão que se aproxima, respectivamente, de 2/3 para 1/3: 

 
Quadro 14: DIVISÃO DA POPULAÇÃO ESCRAVA DE CAMPINA GRANDE POR 

SEXO: AFRICANOS – 1785/1888 
Sexo Quantidade Percentual 

Masculino 343 63,6 
Feminino 196 36,4 
Total 539 100,0 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 

                                                 
223 Embora de natureza diferente, o cruzamento com dados censitários pode reforçar a nossa hipótese. Nesse 
sentido, os números do censo 1872 corroboram as conclusões do quadro acima, pois os percentuais ali expostos 
são praticamente iguais, com 50,9% de cativos homens e 49,4% de cativas mulheres. Já os dados da matrícula de 
1872 apontam 46,2% de homens e 53,8%. Talvez essa última diferença em favor das escravas seja um reflexo do 
tráfico interprovincial, que tendia a deslocar, preferencialmente, escravos. Ver Recenseamento geral do Império 
do Brasil a que e procedeu no dia 1º de agosto de 1872. Vol. 6, 4ª parte. Rio de Janeiro: BNRJ; Listas de 
matrículas de escravos do município de Campina Grande-1872. Documentação avulsa. SEDHIR/UFCG. 
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Destarte, se isolados, os dados referentes à divisão sexual entre africanos encontrados 

em Campina Grande não difere da lógica geral do tráfico, que tendia a importar mais homens 

que mulheres, por razões ligadas tanto aos interesses das sociedades e dos grupos de 

traficantes africanos (que tendiam a reter mulheres devido a sua primazia em questões 

econômicas e de reprodução das comunidades) como em relação às necessidades da economia 

escravista, cujos trabalhadores preferenciais deveriam ser homens robustos.224 Porém, os 

dados concernentes aos escravos crioulos nos revelam um quadro que se afasta dos dados 

referentes aos africanos e se assemelham em muito ao quadro geral traçado anteriormente, 

apenas com uma inversão dos percentuais das mulheres em relação aos homens, ou seja, 

respectivamente 51,2% e 48,4%, como mostram os dados abaixo:  

 
Quadro 15: DIVISÃO DA POPULAÇÃO ESCRAVA DE CAMPINA GRANDE: 

CRIOULOS -1785/1888  
Sexo Quantidade Percentual 

Masculino 1.217 48.4 
Feminino 1.289 51,2 
Sem registro 9 0,4 
Total 2.515 100,0 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
Por outro lado, se cruzarmos os dados até aqui analisados com a variável “faixa-etária” 

a hipótese da crioulização da população escrava de Campina Grande ganha ainda mais força. 

Para efeito do presente estudo, dividimos a escravaria local em três grandes blocos de idade, a 

saber: crianças, entre 0 e 14 anos; adulta, entre 15 e 50 anos e velhos, acima de 51 anos. 

 
Quadro 16: DIVISÃO DA POPULAÇÃO DE ESCRAVOS DE CAMPINA GRANDE 

POR FAIXA ETÁRIA – 1785/1888 
Faixa Etária Quantidade Percentual 

0 – 14 1.042 33,8 
15 – 50 1.387 45,0 
Acima de 51 196 5,7 
Sem registro 475 15,4 
Total 3.080 100,0 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
 Os números demonstram que o primeiro grupo respondia por 33,8% do total de 2.605 

registros de idade disponíveis nos inventários pesquisados, enquanto que o segundo era 

formado por 45% e o último por 5,7%. Traduzindo, isso significa dizer que a estrutura-etária 

favorecia potencialmente a reprodução natural dos cativos, na medida em que mais da metade 

deles estava em período fértil, ou seja, entre 15 e 50 anos. A leitura dos outros dados da tabela 

                                                 
224 Ver FLORENTINO, Manolo. Op. cit. pp. 37/103. 

138



 

completa o quadro, pois a população considerada velha era pequena, enquanto que as 

crianças/jovens, responsáveis teoricamente pelo reinício do ciclo reprodutivo, somavam o 

expressivo percentual de 40 %.225  

Nos três níveis de grupos de idade acima mencionados havia equilíbrio na proporção 

entre homens e mulheres, um fator importante na perspectivas de reprodução de uma 

escravaria, conforme se vê abaixo:  
 

Quadro 17: DIVISÃO DA POPULAÇÃO ESCRAVA DE CAMPINA GRANDE POR 
FAIXA ETÁRIA E SEXO – 1785/1888 

Sexo 
Masculino Feminino Sem registro 

 
Faixa Etária 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

 
Total 

0 – 14 551 18,0 487 16,0 4 0,13 1.042 
15 – 50 677 22,0 708 23,0 2 0,06 1.387 

Acima de 51 102 3,3 73 2,4 1 0,03 176 
Sem registro 475 15,4% 475 

 3.080 
FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 

 
O corolário de toda a discussão feita em torno da crioulização da escravaria seria 

verificar as possibilidades abertas aos cativos no mercado matrimonial. Infelizmente nesse 

ponto os inventários de Campina Grande são lacunares, na medida em que poucas vezes se 

informa o estado civil dos escravos. Como o inventário era um instrumento que 

regulamentava a posse e transmissão legal de bens, é possível que aos olhos de proprietários e 

burocratas não interessasse tanto o registro sistemático dessa informação, quanto, por 

exemplo, o sexo, a idade e as condições físicas, características que insidiam mais diretamente 

em seu preço e, portanto, valorização. De qualquer maneira, os dados recolhidos não deixam 

de ser um ponto de partida para adentrarmos na questão. Assim, temos que aproximadamente 

                                                 
225 A análise dos chamados “autos de contas” são um indicador a mais a comprovar a importância da reprodução 
natural da escravaria campinense, apesar de não ter sido possível fazer um trabalho de quantificação mais 
sistemático por questão de tempo. Como se sabe, essa era uma obrigação periódica que o tutor tinha de prestar 
perante o juiz acerca da situação da pessoa e dos bens dos órfãos. Nesse sentido, é muito comum nesse tipo de 
documentação declarações de que a escrava “fulana” deu à luz, em um determinado ano, a tal “cria”. Alguns 
exemplos podem esclarecer a questão. Dos 10 escravos que compunham o plantel da finada Teresa Pereira de 
Jesus pelo menos 4 eram filhos da cativa Isabel: os cabras José, Manoel e Vitorino, além da cabrinha Clemência. 
Enquanto isso, no auto de contas do inventário da finada Felipa Maria de Albuquerque é informado que em 1848 
a escrava Joaquina “produziu 3 crias, a saber: Eduarda, Esteves e Dorotéia. Ver Inventários de D. Teresa Pereira 
de Jesus-1819 e D. Felipa Maria de Albuquerque-1836. ADJFACCG. Também nas cartas de liberdade o 
fenômeno reaparece, a ponto de se tornar um dos fatores explicativos para a maior incidência de alforrias entre 
as escravas. Na década de 1860, duas escravas foram emancipadas condicionalmente e em ambos os casos uma 
das razões alegadas pelos proprietários para justificar tais gestos foi justamente a grande prole cativa que elas 
haviam produzido em vida. A preta Tereza, 40 anos, deu a seu senhor Joaquim José de Santana Sodré 7 “crias”, 
todas vivas em 1866, enquanto que a crioula Eufrazina, 66 anos, deu à luz nada mais nada menos que 14 filhos, 
não se sabendo ao certo quantos morreram e quantos estavam vivos em 1862, ano em que foi alforriada pelo 
senhor Joaquim Luiz Alves Pequeno. Ver Livros de Notas-1858-1866. ACPONCG.             
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20% do total dos escravos foram classificados como solteiro e apenas pouco mais de 4% 

casados, enquanto que para a esmagadora maioria não temos informação alguma: 
 

Quadro 18: ESTADO CIVIL DOS ESCRAVOS DE CAMPINA GRANDE – 1785/1888 

Estado Civil Quantidade Percentual 

Casado 133 4,3 
Solteiro 611 19,8 
Sem registro 2.336 75,9 

Total 3.080 100,0 
FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 

 

 

Estes números, aparentemente, negam o que vem sendo defendido até aqui, em termos 

de possibilidades de reprodução interna da escravaria de Campina Grande, já que deveríamos 

esperar taxas de casamentos mais altas, na medida em que, como vimos acima, a estrutura 

demográfica dessa população, em termos de sexo e faixa-etária, era favorável para tal. Como 

explicar então esse quadro? Em nossa avaliação, é possível que os dados expressem apenas 

uma parte da realidade, ou seja, dizem respeito, quando muito, a casamentos sacramentados 

pela Igreja católica e mesmo assim de forma bastante precária.    

O quando muda um pouco de figura quando ampliamos o raio da pesquisa. Nesse 

sentido, para tornarmos essa discussão um pouco mais nítida, valeria lançar mão do recurso 

metodológico de cruzamento de diferentes fontes. Assim, segundo dados do Recenseamento 

de 1872 apenas 70 escravos do município eram ou foram em algum momento de suas vidas 

casados, número esse que representa apenas 6,3% do total, algo não muito distante dos 4,3% 

presentes nos inventários, índice esse que mesmo tendo oscilado para mais ou menos no 

intervalo de tempo da pesquisa, não altera, substancialmente, o quadro descrito.226  

Por seu turno, os dados recolhidos dos Livros de Assentos de Casamentos referentes 

aos anos de 1865/1888, confirmam também essa tendência, já que localizamos apenas 76 

ocorrências matrimoniais de cativos, o que dá uma média de 2,7 casamentos por ano.227 Por 

fim, vejamos o que as informações contidas nos Livros de Assentos de Batismos nos 

informam sobre a questão. No intervalo de tempo entre 1854 e 1865, foram registradas 306 

crianças filhas de mãe escrava. Destas, 35 (11,4%) eram filhos legítimos, cujos pais eram não 

                                                 
226 Ver Recenseamento...Op. cit. A taxa de casamentos legais entre os livres do município era bem maior, ou 
seja, de 35,2%. 
227 Ver Livros de assentos de casamentos-1865/1888. Arquivo da Igreja Catedral de Campina Grande (doravante 
AICCG).  
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só conhecidos como também haviam casado perante a Igreja. Esses dados podem indicar que 

os matrimônios legais intra-escravos ou mesmo mistos foram mais comuns do que as fontes 

anteriores revelam. Porém, essa mesma fonte nos apresenta um dado ainda mais revelador. As 

271 crianças restantes da amostragem eram filhas ilegítimas ou naturais, o que dá em termos 

percentuais aproximadamente 88,6% do total, ou seja, a esmagadora maioria dos meninos e 

meninas escravas, batizadas no intervalo de tempo citado, descendia de pais não casados 

legalmente. Em outras palavras, essas proles eram resultantes de variadas tipos de laços 

familiares praticadas no interior da escravaria, em que se destacavam amplamente as relações 

de caráter matrifocal, quando apenas o nome da mãe aparecia no momento do registro, sendo 

o pai no mais das vezes ausente.228   

Sabemos desde pelo menos algum tempo, através da realização de estudos 

fundamentados em sólidas pesquisas empíricas aliadas à reflexões teóricas inovadoras, que as 

uniões legais não eram a única forma de arranjo sexual e afetivo praticado pelos escravos. 

Assim, além desse tipo de enlace oficial, a escravaria lançava mão das mais variadas 

estratégias matrimoniais para sobreviver e se reproduzir, contando ou não com o aval dos 

senhores. Esses diferentes padrões de casamentos e vínculos familiares alternativos variaram 

de acordo com as circunstâncias históricas, demográficas e culturais presentes nas sociedades 

escravistas. O caso de Campina Grande se insere nesse campo de preocupações mais 

ampliada, conforme ainda teremos oportunidade de retomar no terceiro capítulo, quando da 

discussão da formação de uma comunidade escrava no município no século XIX.229                                    

Uma das questões ainda hoje presentes nos debates historiográficos justamente diz 

respeito às dificuldades estruturais para a reprodução endógena da população escrava ao 

longo do tempo no Brasil e, quiçá, nas Américas como um todo, com exceção talvez dos 

Estados Unidos. Uma das teses clássicas sobre o tema é de que a combinação de diferentes 

fatores, ligados tanto à lógica do comércio internacional de mercadorias e homens quanto a 

características intrínsecas da economia e da sociedade escravista, faziam com que houvesse 

uma tendência natural para que as taxas de mortalidade vigentes no interior da escravaria 

superassem sempre as de natalidade. Daí o caráter estratégico do tráfico transatlântico como 

fonte renovadora da força de trabalho, processo esse por sua vez responsável por altas taxas 
                                                 
228 Ver Livros de assentos de batismos-1854/1865. AICCG. A fonte que acusou o maior percentual de escravos 
casados em Campina Grande foram as listas de matrícula. Dos 260 escravos aí registrados, 22 eram casados, ou 
seja, 8,5%. Se nos limitarmos à população acima de 15 anos o percentual chega a 18,2%. Voltaremos a essa 
questão no próximo capítulo por ocasião da discussão da família escrava. Ver Listas de matrícula de escravos do 
município de Campina Grande-1872. SEDHIR/UFCG.  
229 Sobre a questão ver FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1998, pp. 289/354; SILVA, Maria Beatriz Nizza da. História da família no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1998, pp. 171/206; SLENES, Robert. Na senzala uma flor. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.    
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de africanidade e de desequilíbrio permanente entre os sexos em nossa escravaria, como 

também o pouco interesse dos senhores - e até mesmo dos escravos - em apostar na 

reprodução interna dos plantéis, com o conseqüente baixo registro de casamentos e proles, 

isto pelo menos até o fim do tráfico internacional em 1850.230   

Sem negar de todo a validade desse modelo, alguns autores têm chamado a atenção 

para o fato de que esse esquema não pode ser generalizado, pela simples razão de que tanto a 

história do tráfico como a de cada sociedade escravista mudam no tempo e no espaço. Em 

recente trabalho realizado sobre a economia e a sociedade escravista de São Paulo, no período 

correspondente aos anos de 1750 e 1850, os historiadores Francisco Vidal Luna e Herbert S. 

Klein chegaram a interessantes resultados a partir da análise sistemática de fontes primárias, 

especialmente as listas nominativas populacionais.231 Foi nessa fase ainda pouco estudada da 

história de São Paulo que os autores identificaram aquele conjunto de transformações que 

permitiram a província dar o salto qualitativo que a transformou num dos setores mais 

dinâmicos da economia imperial a partir da segunda metade dos oitocentos, com a crescente 

predominância do complexo cafeeiro. Nesse contexto, merecem destaque as mudanças 

sofridas na estrutura demográfica de sua população cativa. Assim, até pelo menos o final do 

século XVIII, a escravaria paulista conseguia se reproduzir de forma endógena, graças às 

taxas positivas de crescimento. Já no alvorecer da centúria seguinte esse quadro foi se 

alterando radicalmente, com a predominância crescente de escravos nascidos na África, que 

chegaram a constituir mais de 2/3 dessa mesma população ao final do período. Se antes a 

maioria dos escravos era formada por crioulos nascidos no lugar, agora eles eram 

majoritariamente africanos, procedentes do porto do Rio de Janeiro. Foram muitas as razões 

para a explicação da mudança do perfil no interior da escravaria, porém a mais importante 

apontada pelos autores foi a transformação da economia de São Paulo, que definitivamente se 

inseriu nos circuitos da agricultura de exportação, tendo à frente o açúcar e posteriormente o 

café. Na base desse processo estava a mão-de-obra escrava africana, que passou a ser 

adquirida com cada vez mais intensidade para atender às novas demandas produtivas e aos 

sonhos de enriquecimento de uma elite em formação.  Esse fluxo constante de escravos 

nascidos na África, em sua maioria homens e adultos, mudou para sempre os padrão 

demográfico da escravaria de São Paulo, dificultando assim a reprodução natural vigente em 

tempos passados e, ao mesmo tempo, aproximando a província de outras áreas clássicas de 
                                                 
230 Ver CARDOSO, Ciro Flamarion. “Escravismo e dinâmica da população escrava nas Américas”. In. Estudos 
econômicos. Nº 13, janeiro-abril 1983, pp. 41/53.     
231 Ver LUNA, Francisco Vidal e KLEIN, Herbert S. Evolução da sociedade e economia escravista de São 
Paulo, de 1750 a 1850. São Paulo: EDUSP, 2005.  
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plantation das Américas. Contudo, e aqui reside um dos aspectos relevantes da obra em 

apreço, as mudanças não atingiram todas as regiões estudadas no mesmo ritmo e da mesma 

forma. Desse modo, foi principalmente nas áreas de agricultura de exportação, localizadas no 

Vale do Paraíba e no Oeste paulista, onde os efeitos demográficos dessas mudanças mais se 

fizeram sentir, pois as altas taxas de razão de africanidade e masculinidade inibiam, quando 

não inviabilizavam, a reprodução natural da escravaria. Porém, naquelas áreas menos 

dinâmicas da província, ligadas à agricultura de gêneros alimentícios, ao pequeno comércio e 

ao artesanato, localizadas próximas à capital e nos chamados “caminhos do Sul”, a 

reprodução dos cativos continuou se dando em bases naturais. 

Notável também a este respeito foi a pesquisa empreendida pelo historiador Laird W. 

Bergad sobre a região de Minas Gerais, entre os anos de 1720 a 1888.  Lançando mão de uma 

alentada série de fontes primárias, em que se destacam os mais de dez mil inventários 

compulsados, o autor procurou discutir diferentes aspectos da economia e demografia daquela 

que se transformou na maior província escravista do Império brasileiro e uma das maiores da 

América na segunda metade do século XIX, realidade essa confirmada pelo primeiro censo 

nacional realizado no ano de 1872.232 Aqui, duas questões merecem destaque. A primeira diz 

respeito ao significado do período histórico que sucedeu a época áurea, representada pela 

economia de exportação do ouro. Desde os estudos de Celso Furtado, cristalizou-se a tese 

historiográfica segundo a qual Minas Gerais passou por uma crise profunda depois da queda 

das exportações do ouro e de demais produtos minerais, em meados do século XVIII, com 

profundas e duradouras conseqüências para as suas estruturas econômicas e sociais. Dessa 

verdadeira catástrofe Minas só se recuperou tardiamente, com a economia cafeeira implantada 

na zona da mata da província em meados do século XIX.233 Com base tanto nos dados 

empíricos que levantou como em uma bibliografia revisionista, Bergad demonstra de forma 

convincente os equívocos da tese da suposta decadência de Minas Gerais depois do tempo 

áureo da mineração. Em vez de estagnação, vemos emergir do quadro histórico uma economia 

que, mesmo depois da débâcle do ouro, foi capaz de se recuperar ainda no século XVIII, 

entrando no século com bastante força, ao optar pela diversificação de suas atividades 

produtivas. Assim, nas diferentes regiões estudadas pelo autor, temos desde agriculturas 

especializadas em atender às demandas por alimentos vindas da própria província e dos seus 

arredores, como era o caso do Rio de Janeiro, passando por uma pecuária de corte, um 
                                                 
232 Ver BERGAD, Laird W. Escravidão e história econômica: demografia de Minas Gerais, 1720-1888. São 
Paulo: EDUSC, 2004.  
233 Ver FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968, pp. 
73/86. 
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renascimento da extração de diamantes e ouro, uma proto-industrial manufatureira têxtil, até a 

cultura dos cafezais; todos esses setores articulados entre si por uma complexa rede de 

comércio local, regional e internacional. A segunda questão destacada diz respeito ao papel e 

à importância da escravidão para o êxito de todo esse processo de renovação da economia 

mineira no período em foco. Após um minucioso estudo sobre as variáveis econômica e 

demográficas da instituição escravista, especialmente nas comarcas de Diamantina, Mariana, 

São João del Rei e São José del Rei, o historiador americano chega à conclusão que, em 

função da combinação de diferentes variáveis no tempo, a reprodução da escravaria de Minas 

Gerais se deu por mecanismos endógenos, cujos padrões se assemelham aos verificados nos 

EUA e se afastam da realidade do Caribe da mesma época, o que não deixa de surpreender  os 

mais céticos.234  

       As pesquisas empreendidas por um outro historiador americano, desta vez sobre o 

recôncavo baiano, vão na mesma direção. Estudando algumas vilas especializadas na 

produção de açúcar, fumo e mandioca, entre meados do século XVIII e meados do século 

XIX, Bert Barickman chama a atenção para o fato de que não se pode generalizar a 

demografia escrava presente nos engenhos de açúcar baianos em épocas de pico, caracterizada 

por altas taxas de masculinidade e africanidade, para todos os tempos e espaços da 

capitania/província. Com base em séries documentais, a exemplo de inventários e listas 

nominativos, o autor mostra não só a complexidade das formas de produção como também, 

em que pesem variações regionais e temporais, que o processo de crioulização já era uma 

realidade entre finais do século XVIII e inícios do seguinte, também naquela importante 

região econômica e demográfica da Bahia.235 

Os estudos acima comentados se constituem em apenas uma amostragem das muitas 

pesquisas em curso sobre o tema no Brasil. Em suma, a lição maior a ser retida é a de que 

qualquer forma de esquematismo deve ser evitada. A dinâmica da demografia escrava era 

condicionada por fatores de natureza econômica, social, política e até cultural, e por isso 

mesmo jamais devem ser desvinculados dos contextos históricos de que fazem parte. Assim, 

devemos estar atentos ao complexo processo de combinação e interação de variáveis, tais 

como a proporção de africanos e crioulos, de homens e mulheres, de faixas etárias, de tipos de 

atividades econômicas, do tamanho das propriedades, do grau de capitalização das respectivas 

economias, da dimensão dos plantéis, dos regimes alimentares, dos hábitos culturais ligados à 

                                                 
234 A esse fenômeno o autor chama de “brasileirização” da população escrava, um termo diferente para o que 
vemos denominando de processo de crioulização. Ver BERGAD, Laird W. Op. cit. p. 200.   
235 Ver BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. pp. 213/266. 
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sexualidade, da fecundidade e lactação, das interferências de doenças e taxas de mortalidade, 

dos interesses de senhores e da anuência ou rejeição dos escravos etc.  

Colocada a questão em perspectiva comparativa, podemos agora voltar ao caso de 

Campina Grande e propor uma síntese do processo de crioulização. Como já salientamos, a 

chegada dos primeiros africanos por essas plagas se deu por volta das primeiras décadas do 

século XVIII. Embora não tenhamos como detalhar esse cenário inicial, em função das 

lacunas documentais, evidências posteriores podem lançar, em retrospectiva, alguma luz sobre 

a gênese e as características da escravidão em âmbito local.  

O plantel de Antonio de Viveiros Chaves era formado por 16 escravos. Destes, 14 

eram africanos, ou seja, 87,5%, enquanto apenas 2 eram crioulos, o que representa 12,5%. 

Quanto à procedência destes africanos, a maioria era Angola (85,8%), sendo que do restante 1 

era Angicos (7,1%) e outro Mina, também representando 7,1%. Em relação ao sexo, 11 eram 

homens, o que representa 68,8% do total, e as mulheres eram 5, qual seja, 31,2%. Quanto à 

idade, a maioria estava na faixa etária considerada adulta, ou seja, 12 escravos (75%). O 

restante estava dividido equitativamente entre velhos e crianças, com 2 para cada uma das 

faixas, o que representa 12,5% para cada delas. Por fim, há um único registro de relação 

matrimonial entre a escravaria. Trata-se do casal de velhos Matheos e Josefa, ambos africanos 

de Angola.236   

Mesmo que não seja representativo de sua época, os dados desse inventário traçam um 

retrato em miniatura do que um dia pode ter sido a escravidão campinense em seus estertores. 

Aí podemos identificar certas características conhecidas nossas: altíssima proporção de 

africanos em relação a crioulos; desproporção acentuada entre os sexos, com esmagadora 

maioria de homens, dificultando assim os casamentos e a reprodução endógena; escravos em 

idade adulta aptos para o trabalho, com pequenas parcelas de crianças e velhos. Tudo isso 

transformava o tráfico negreiro no principal instrumento de reposição da escravaria, 

especialmente para senhores mais capacitados econômica e socialmente para tal, como 

deveria ser o caso Antonio Viveiros Chaves.  

Por diferentes razões históricas, esse quadro foi se modificando, com maior ou menor 

rapidez, com avanços e recuos. No caso de Campina Grande, podemos afirmar que enquanto 

puderam os senhores continuaram investindo em escravos africanos provenientes diretamente 

do tráfico internacional, via porto do Recife, especialmente os grandes, e em menor escala, 

senhores.  Porém, a partir de meados daquele mesmo século, o perfil da escravaria local foi se 

                                                 
236 Ver Inventário de Antonio de Viveiros Chaves-1807. ADJFACCG. 
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modificando. Esta foi deixando de ser africana para ser crioula, com a alteração de todas as 

variáveis acima apontada. Esse processo está ligado a determinações mais gerais e a fatores de 

natureza local. Muito provavelmente os senhores locais não puderam concorrer em pé de 

igualdade com escravistas mais capitalizados que tinham acesso direto aos frutos do tráfico, 

como era o caso dos senhores de engenho de Pernambuco e da Bahia, que contavam com uma 

extensa rede de negócios e influência política. Por outro lado, as características sócio-

econômicas do município foram também um importante fator nessa guinada. Como vimos no 

primeiro capítulo, o processo de formação da economia de Campina Grande se consubstancia 

entre fins do século XVII e início do século XVIII, caracterizada pela sua variedade de 

atividades, incluindo aí um setor de produção de alimentos desenvolvido em pequenas, 

médias e até grandes unidades, fazendas pecuaristas e até um setor que poderíamos denominar 

de plantation, especialmente aquele representado pelo algodão. Como para o funcionamento 

desses setores não há a necessidade de grandes contingentes de mão de obra (em comparação 

com as fábricas de açúcar, os cafezais e as zonas de mineração) é possível que em meados dos 

setecentos as primeiras gerações dos descendentes de africanos de Campina Grande tenham 

sido suficientes para levar adiante o processo de crioulização, que desde então se tornou 

irreversível.237 

A análise de um outro inventário de um proprietário local pode ser um exemplo dessa 

tendência histórica em curso. O plantel do Capitão Ayres Gomes Correa acusava a presença 

de 14 escravos. Destes apenas um era africano, o negro João Cassange. Os outros 13 restantes 

eram crioulos e representavam quase 93% do montante. Quanto ao sexo, a divisão era 

exatamente igual, ou seja, 7 escravos e 7 escravas. Destes, 6 estavam em idade adulta 

(42,8%), 7 crianças (50%) e apenas um que poderia ser considerado velho, o que significa 

7,2% em termos percentuais.238 

Convém destacar que tanto este como o inventário de Antonio de Viveiros Chaves 

foram abertos no mesmo ano, ou seja, em 1807. Com uma diferença substancial: enquanto o 

primeiro serve como indício para auscultar uma época passada, o do Capitão Ayres Gomes 

Correa está muito mais próximo da realidade que o circundava. Ambos expressam realidades 

distintas, havendo quase que uma inversão de um plantel fortemente africanizado para outro 

                                                 
237 É preciso ressaltar sempre que para isso contou também o grande contingente de trabalhadores não escravos 
que os proprietários sempre tiveram a seu dispor (em comparação aos quais, inclusive, os escravos sempre 
significaram uma minoria numérica) formado pela mão-de-obra familiar, agregados, alugados, moradores etc. 
Uma parte importante desse universo populacional era constituída de homens de cor, um segmento que teve um 
crescimento constante no período, fosse através da contribuição dos forros, fosse de uma geração já nascida 
livre, os chamados negros ingênuos. Ver VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Op. cit. pp. 81/188.         
238 Ver Inventário do capitão Ayres Gomes Correia-1807. ADJFACCG.  
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crioulizado. Assim, ao contrário do primeiro, onde os contrastes étnicos, sexuais e de faixa 

etária dificultavam a reprodução natural, o segundo é muito mais favorável, com a 

predominância esmagadora de escravos nascidos localmente, um equilíbrio de sexos, uma 

grande percentagem de adultos e crianças e uma pequena quantidade de velhos, precondição 

para o processo de crioulização. 

Estudando aspectos da demografia escrava no Rio Grande do Sul, Mário Maestri se 

surpreendeu com o seu crescimento vegetativo antes mesmo do fim do tráfico negreiro em 

1850. Bastante influenciado pelas teses de Jacob Gorender nessa matéria, o espanto do autor 

advinha justamente do fato de que a realidade histórica com a qual se deparava estava a negar 

o modelo teórico do qual partia. Segundo esse pressuposto, a atuação das leis que regiam o 

modo de produção escravista colonial impossibilitava o processo de reprodução natural da 

população escrava, algo apenas possível com o apelo ao tráfico africano. A saída encontrada 

pelo autor foi a de admitir o caráter excepcional do caso em estudo.239 Ora, a conclusão a que 

chegamos para Campina Grande no presente estudo e as que outros autores vêm chegando, 

para regiões com perfis tão variados no tempo e no espaço, podem ser um indicador claro de 

que o fenômeno do Rio Grande do Sul não foi tão incomum, conforme pensava o historiador 

gaúcho.                                                                                                                                                             

Assim, podemos concluir afirmando que o processo de crioulização e reprodução 

endógena da população escrava de Campina Grande guarda semelhanças e diferenças em 

relação a outras experiências ocorridas no Brasil mais ou menos na mesma época.240 
 

As muitas cores da escravaria em Campina Grande 
 

                                                 
239 Ver MAESTRI, Mário. Deus é grande, o mato é maior! História, trabalho e resistência escrava no Rio 
Grande do Sul. Passo Fundo: EDUPF, 2002, pp. 155/166. Para a caracterização de uma suposta lei que regeria a 
população cativa no escravismo americano, ver GORENDER, Jacob. Op. cit. pp. 316/369. A única exceção que 
o autor admite diz respeito ao período que sucede o fim do tráfico negreiro em 1850, quando os senhores se 
viram obrigados a apostar na reprodução natural para fazer frente ao iminente fim do sistema.     
240 Ao que tudo indica, a hipótese da reprodução natural e o conseqüente processo de crioulização não eram 
exclusivos dos espaços agrestino e sertanejo da província. Em tese recém-defendida, a historiadora Solange 
Pereira Rocha, fazendo uso de documentação paroquial, chegou a conclusões semelhantes para três áreas de 
agricultura de exportação da Paraíba, a chamada zona da mata canavieira.  Ver ROCHA, Solange Pereira da. 
Gente negra na Paraíba oitocentista: população, família e parentesco espiritual. Doutorado em História. Recife: 
UFPE, 2007, p. 125/140. Para exemplos de estudos monográficos em diferentes regiões do Brasil escravista ver, 
dentre outros,  KNOX, Miridan Brito. Escravos do sertão: demografia, trabalho e relações sociais. Piauí. 1826-
1888. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chaves, 1995; MARCONDES, Renato Leite. “Posse de cativos 
no interior do Maranhão (1848)”. In. Revista do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano. 
Nº 61, 2005, pp. 169/186; CARLI, Caetano De’. “Família escrava no sertão de Pernambuco (1850-1887)-O caso 
da Fazenda Pantaleão”. In. Revista do IAHGP. Nº 61, 2005, pp. 151/168; GUTIÉRREZ, Horácio. “Demografia 
escrava numa economia não-exportadora: Paraná, 1800-1830”. In. Estudos econômicos. Nº 17, maio/agosto 
1987, pp. 297/314; CAMPOS, Adriana Pereira. “Escravidão e creolização: a capitania do Espírito Santo, 1790-
1815”. In. FRAGOSO, João Luís; FLORENTINO, Manolo; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de; CAMPOS, 
Adriana Pereira (Orgs). Nas rotas do Império. Vitória: EDUFES, 2006, pp. 571/608.  
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Em 1830, Maria Francisca da Conceição, moradora na Vila Nova da Rainha de 

Campina Grande, pretendia casar-se com Miguel Rodrigues de Souza, porém, seu pai, José 

Francisco Bezerra, fez forte objeção ao enlace. Contrariada com a negativa de seu genitor, 

Maria fugiu para a casa de uma pessoa “honesta”. Qual a razão levantada pelo pai para proibir 

o relacionamento da filha? Segundo ele, havia “desigualdade” entre ela e o seu pretendente. 

Qual era a natureza de tal “desigualdade”? No inquérito civil instaurado para averiguar o 

litígio, ficamos sabendo de detalhes reveladores dessa história.241     

A primeira testemunha chamada a depor foi Luis Gouveia, branco, casado, morador no 

Luango do termo da vila; vivia de criar seus gados, 61 anos de idade. Sobre o fato, apresentou 

a seguinte informação:  

Que sabe ele testemunha de ciência certa por ser vizinho do futuro esposo da 
justificante que o mesmo é homem pardo disfarçado, o que afirma pelo 
inteiro conhecimento que tem de seus pais que sempre os conheceu (...) que 
o referido Miguel (...) não é em sangue da qualidade da justificante, visto ser 
aquela branca e o seu futuro esposo de qualidade que já havia dito (...).242 

A testemunha que depôs em seguida chamava-se José Pereira Guimarães, pardo, 

casado, morador na vila; vivia de seu oficio de sapateiro e contava com 42 anos de idade. Ao 

ser inquirido declarou que: 

Sabe por conhecer, ver e presenciar que a justificante pela sua cor representa 
ser branca e que seu pai José Francisco Bezerra pela sua cor representa o 
mesmo; porém que a avó da dita justificante pela sua cor representa ser 
parda, que a mãe da justificante também representa ser branca. Disse (...) 
que o futuro marido é homem pardo e que bem representa pela cor, e 
que seu pai (...) também é homem pardo. 243 

A terceira e última testemunha, Domingos Pereira Chaves, pardo, casado, morador na 

vila, onde vivia de seu oficio de (ilegível), 63 anos, afirmou, dentre outras coisas, que: 

O pai e avó paterno pelas suas cores representam ser brancos, e que sempre 
foram tidos por estes. Disse mais ele que (...) o pretendido (...) é homem 
pardo claro e sabe mais ele que o pai (?) do pretendido é pardo, o que bem 
representa pela sua cor. Disse que sabe por ouvir dizer que a falecida mãe do 
futuro esposo (?) era parda.244 

Após verificar os depoimentos e demais provas, o juiz de órfãos, o capitão-mor 

Antonio de Barros Lira, emitiu a seguinte sentença: 

                                                 
241 Para o que se segue ver Autuamento de uma certidão com o teor de uma carta precatória de diligência civil 
de Maria Francisca da Conceição, filha de José Francisco Bezerra, da Vila Nova da Rainha para a Vila Real de 
São-1830. Documento avulso. ADJFACCG.   
242 Ver Autuamento...Op. cit  
243 Ver Autuamento... Op. cit. 
244 Ver Autuamento... Op. cit. 
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Atendendo a falta de prova pelas testemunhas oferecidas e inquiridas por 
mim não posso julgar legítima a igualdade que se pretende, e por isso julgo 
nenhuma a justificação pretendida e pague a justificante as custas. Vila Nova 
da Rainha, 6 de abril de 1830.245 

Como fica claro, não só pela fala das testemunhas, mas também pelo próprio despacho 

da autoridade judicial encarregada de resolver o litígio, era o fato de Miguel ser pardo e Maria 

ser branca o fundamento da “desigualdade” entre ambos, fator esse alegado pelo pai, José 

Francisco Bezerra, para impedir a união matrimonial de sua filha. Como bem lembrou a 

primeira testemunha, embora Miguel fosse um rapaz “cristão verdadeiro e de mãos limpas”, o 

sangue que corria em suas veias não era da mesma qualidade do que corria pelas veias da 

“justificante”.  

Sabe-se que o termo “pardo” guarda em si uma ambigüidade intrínseca. Como quase 

todos os termos referentes aos africanos e seus descendentes diretos e indiretos, ele foi 

transposto do plano da natureza para o das relações sociais, numa espécie de metaforização 

das tramas humanas. No século XIX, pardo era alguém “de cor entre branco e preto, como a 

do pardal”. Mas também poderia ser sinônimo de mulato, este definido como “o filho do 

cavalo, e burra, macho asneiro” e, por analogia, “filho, ou filha de preto com branca, ou às 

avessas, ou de mulato com branco até certo grau”.246 Assim, ao proibir o casamento de sua 

filha, o branco José Francisca Bezerra estava recusando a entrada de alguém na sua família, 

na condição de genro, que, no limite, teria em sua origem sangue de preto, uma “mácula” que 

naquelas circunstâncias deveria ser evitada. Afinal de contas, o ideal do homem branco 

oitocentista estava associado à imagem de “gente polida”.247       

Infelizmente não sabemos ao certo o desfecho final desse caso de amor proibido por 

determinadas convenções sociais de época. O certo, porém, é que a partir dele podemos 

problematizar uma faceta crucial daquela sociedade. Como seria de esperar, numa sociedade 

que em grande medida racializou as relações humanas entre os seus grupos constitutivos, a 

cor não seria algo de menor importância na conformação das hierarquias sociais. Afinal, a 

escravidão no Novo Mundo se caracterizou, dentre outros traços, pela dominação de um 

grupo subalterno por outro, tendo como parâmetro a raça, no caso dos africanos e de seus 

descendentes, constituindo assim uma das mais poderosas formas de racismo da modernidade. 

Para quem carregava suas marcas no corpo e/ou na alma, ela podia ser um defeito ou uma 

                                                 
245 Ver Autuamento... Op. cit. 
246 Ver SILVA, Antonio de Morais. Dicionário da língua portuguesa. 6ª ed. Lisboa, Typografia de Antonio Jose 
da Rocha, 1858, pp. 401 e 486. Mesmo que a definição do dicionário não seja uma verdade absoluta, elas podem 
servir como um ponto e partida para melhor entendermos a questão.    
247 Ver SILVA, Antonio de Morais. Op. cit. pp. 349/350.   
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virtude, dependendo de quem era nomeado, quem nomeava e em qual circunstância, 

socialmente falando, se dava a nomeação. Nesse sentido, uma mesma pessoa, como que num 

“passe de mágica”, podia mudar ou variar de cor. A nossa história de amor não consumada 

ainda serve de parâmetro. Convém lembrar que embora não houvesse dúvida por parte das 

testemunhas em relação ao fato de que Miguel fosse um pardo, mesmo assim foram 

registradas variações terminológicas. Por exemplo, a primeira testemunha, classificada pelo 

escrivão como sendo “branca”, chamou Miguel de “pardo disfarçado”, enquanto que a 

terceira testemunha, ela própria parda, usou o termo “pardo claro” para se referir ao 

pretendente.  A própria branquitude do pai de Maria também foi sutilmente posta em dúvida 

pela segunda testemunha, que asseverou ser a mãe dele parda. Ora, a acreditarmos nessa 

versão, no espaço de uma geração o nosso personagem sofreu uma metamorfose racial, pois 

se sua mãe de fato fosse parda (como eram os pais do “futuro” marido que não chegou a ser) 

então ele próprio e a filha estariam mais próximos de seu oponente do que poderiam imaginar. 

Desse modo, a sua suposta cor poderia ser ela própria “pouco clara”. Essa possível 

proximidade se torna mais plausível ainda quando lembramos que foi a filha que tomou a 

iniciativa de consumar o seu desejo afetivo, ao fugir de casa e depois solicitar a abertura da 

investigação judicial. Ou seja, estamos diante do exemplo de um complexo processo de 

construção de identidade sócio-racial, elaborado, sancionado e, às vezes, contestado nas 

práticas cotidianas, modificando-se de acordo com as situações vividas concretamente pelos 

sujeitos históricos envolvidos.248     

Portanto, o sistema de classificação racial da sociedade escravista brasileira 

oitocentista não era de todo uniforme, sofrendo variações, às vezes de forma mais sutil ou às 

vezes de maneira mais drástica, porém com o sentido nítido de demarcar as posições sociais, 

especialmente aquelas que separavam homens livres de escravos e libertos. Tudo isso, 

inclusive, se refletia na documentação utilizada pelo historiador, pois muitas vezes um mesmo 

indivíduo poderia se classificado de maneira diferente, de acordo com a fonte e as 

circunstâncias em que se dava esse ato. O caso de Casimira a este respeito é emblemático no 

                                                 
248Ver SANTOS, Jocélio Teles dos. “De pardos disfarçados a brancos pouco claros: classificações raciais no 
Brasil dos séculos XVIII-XIX”. In. Afro-Ásia. nº 32, 2005, pp. 115/137; GUEDES, Roberto. “Sociedade 
escravista e mudança de cor. Porto Feliz, São Paulo, século XIX”. In. FRAGOSO, João Luís et ala (Orgs). Op. 
cit. pp. 447/488; CASTRO, Hebe Maria de Mattos. Das cores do silêncio: o significado da liberdade no sudeste 
escravista-Brasil, século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995. Em Campina Grande detectamos também 
algo que esta última autora constatou no Sudeste, ou seja, o desaparecimento da cor como elemento 
caracterizador das pessoas, especialmente em fontes judiciais, silenciamento esse advindo das transformações 
geradas pelo fim do tráfico negreiro e por outras mudanças correlatas na conjuntura da segunda metade dos 
oitocentos. Contudo, em outros documentos emitidos pela burocracia imperial local, como os assentos de 
batismo, casamento e óbito, a referência racial persiste até pelo menos o alvorecer da República.       
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que diz respeito aos usos e abusos da classificação racial vigente no Brasil oitocentista. 

Nascida em 15/08/1857 na vila de Assembléia das Alagoas, na descrição do inventário de seu 

primeiro senhor, o capitão Manoel Alberto Maia, ela foi classificada como sendo “mulatinha”, 

filha natural da escrava Arcanja, em 1862. No espólio final dos bens, ela coube a uma neta do 

finado, de nome Francelina. Depois de enviuvar de Galdino de Oliveira Maia, esta migrou 

para Campina Grande, onde voltou a casar em 23/09/1870, desta vez com Antonio Barbosa da 

Silva. Quando da classificação na matrícula especial, realizada 24/09/1872 na coletoria geral 

do município, a cor de Casimira mudou para “cabra”. Alguns anos depois, em 1877, ela 

entrou com uma ação de liberdade que correu na justiça local contra seus então supostos 

proprietários, alegando ter sido forra em pia batismal. Durante todo o transcorrer do processo, 

ela passou a ser reconhecida por todos como “parda”. Como explicar essas mudanças e quais 

seus significados? O fato de Casimira ter em sua trajetória de vida mudado de residência fez 

com que ela fosse nomeada de maneiras diferentes não só pelos responsáveis pela 

denominação de sua cor, como também pelas comunidades em que ela se inseriu em 

diferentes momentos de sua vida. Porém, há algo que pode ser agregado a essa explicação 

mais geral. É que socialmente havia uma espécie de gradação das cores, algumas mais e 

outras menos negativas, em se tratando de escravos e dos seus descendentes. Assim, no 

momento em que Casimira foi inventariada e classificada, ela foi denominada de “mulata” e 

“cabra”, termos que reforçavam a sua condição de escrava, de não livre. Já quando passou a 

litigar juridicamente a liberdade com seus supostos senhores, num momento histórico em que 

a escravidão se deslegitimava, ela se distanciou da condição de cativa e se aproximou de 

valores ligados à autonomia. Daí o seu reconhecimento como “parda”, um termo mais 

adequado para aquela ocasião.249  

Neste tópico vamos nos deter na classificação da cor dos escravos, levando em 

consideração os dados de variadas fontes, buscando discutir suas implicações sociais e 

políticas.250 

                                                 
249 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação Civil do Juízo de Direito da Comarca de Campina 
Grande da Província da Paraíba. Apelante, o Juízo. Apelado, Casimira, por seu curador-1878. AIAHGP.            
250 O estudo das cores dos escravos tinha implicações, por exemplo, na política de alforrias. Trabalhando com 
cartas de liberdade em Campina Grande, no período de 1858 a 1888, observamos que eram os pardos e mulatos 
que potencialmente reuniam as melhores condições para se alforriarem junto a seus senhores. Dos 99 casos que 
mencionam a cor dos contemplados, 6 eram cabras, 28 pretos e 65 pardos ou mulatos. Um caso interessante 
sobre as implicações sociais e política da categoria cor se deu em 1875. Por não ter aceitado um pecúlio no valor 
de 400$000 pela alforria de sua escrava Severina, João da Silva Amorim Junior teve que enfrentar um processo 
de arbitramento de valor na justiça. Um dos argumentos utilizados por Severina a favor de sua liberdade foi 
justamente a sua condição de mulata. Ver Livros de Notas-1858/1888. ACPONCG; Ação de liberdade da 
escrava Severina contra seu senhor João da Silva Amorim Junior-1875. SEDHIR/UFCG.     
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Comecemos pelos dados censitários disponíveis. O censo de 1872 simplificou em 

muito o repertório de cores que circulavam no Brasil do século XIX. Em relação à população 

de condição livre de Campina Grande, 45% das pessoas foram classificadas como sendo 

brancas, 46% pardas, 7% pretas e 2% de caboclas. Quanto aos 1.105 escravos do município 

oficialmente recenseados, foram divididos em apenas duas categorias, a saber, pretos e 

pardos. Se em relação aos homens livres os índices são dispares entre si, no seio da escravaria 

a divisão bipolar foi mais ou menos equânime. Assim, 563, ou 51%, foram identificados por 

pretos, enquanto que os 542 restantes, 49%, foram incluídos na categoria dos pardos. Quanto 

à relação cor/sexo, observamos algumas modificações no quadro. Entre as escravas 52,6% 

eram pretas e 47,4% pardas. Por seu turno, no que respeita aos escravos há quase que uma 

inversão, pois destes 49,4% eram pretos e 50,6% pardos. 

   Os dados dos inventários, embora incompletos, nos oferecem um cenário bem mais 

interessante em termos de possibilidade de análise, em comparação ao que o censo nos 

apresenta em relação às possíveis leituras do significado da cor para a caracterização da 

escravaria de Campina Grande; a começar pelo número maior de cores com que os cativos 

foram classificados pelos burocratas e proprietários responsáveis pela nomeação dos 

mesmos:251 

Quadro 19: DIVISÃO DA POPULAÇÃO ESCRAVA DE CAMPINA GRANDE 
SEGUNDO A COR – 1785/1888 

Cor Quantidade Percentual 
Preto 623 20,2 
Mulato  365 12,0 
Cabra 295 9,6 
Negro 60 1,9 
Pardo 65 2,1 
Mestiço 4 0,1 
Caboclo 4 0,1 
Fulo 2 0,06 
Sem registro 1.662 53,94 
Total 3.080 100,0 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
Um primeiro fator nos chama de imediato a atenção. Na listagem acima constam 

alguns poucos caboclos, talvez os últimos remanescentes escravizados dos tapuias locais. Essa 

nossa hipótese é reforçada quando sabemos que, nos séculos XVIII e XIX, o termo era 

sinônimo de alguém não apenas de “cor avermelhada, tirante a cobre”, mas também “Tapuya, 

                                                 
251 Nesse sentido, os inventários estão mais próximos das listas de matrícula. Os responsáveis pela confecção 
destas últimas utilizaram 6 cores para caracterizar os 260 escravos da mostra, a saber: preta (40%), mulata 
(15%), parda (11,6%), fula (6,5%), crioula (3,1%) e cabra (23,8%). Ver Listas de matrícula de escravos do 
município de Campina Grande-1872. SEDHIR/UFCG.   
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gentio do Brasil”.252 Outro grupo dentre os escravos representado em reduzidíssimo número 

era composto pelos chamados mestiços, grupo que contava com apenas 4 representantes, um 

universo numérico, em termos de percentual, quase igual a zero. A rigor, estes são definidos 

como seres misturados, “Filho de animais, que não são da mesma espécie”; ou ainda “O filho 

de Europeu com Índia, de branco com mulata etc”.253 É possível que com o tempo o termo 

tenha caído em desuso e substituído por outros mais correntes, no sentido de dar conta das 

transformações operadas nas relações sociais e na mudança no perfil da população escrava 

local. Ainda entre os grupos de cor minoritários da mostra se encontram os “fulo”. Segundo a 

definição dicionarizada do século XIX, “Diz do preto, e do mulato, que não tem a sua cor bem 

fixa, mas tirante a amarelo, ou pálido”.254 

Com exceção das três categorias anteriores, as demais estão mais bem representadas 

no âmbito da escravaria campinense. A novidade é que os pardos, em comparação com os 

dados do censo, estão sub-representados, com 65 indivíduos, ou seja, apenas 2,1%. Muito 

distante, portanto, dos quase 50% que o recenseador registrou em 1872. Em compensação, 

temos uma parcela significativa de mulatos – termo que como vimos também era sinônimo de 

pardo - com seus 365 representantes, ou, traduzindo em termos percentuais, 11,851%. 

Próximo a esse grupo estavam os cabras, com quase 10%, ou 295 indivíduos. Como a maioria 

das categorias raciais da época (com a óbvia exceção de brancos), a definição de cabra 

mistura aspectos humanos e animalescos na sua classificação, pois este último é ao mesmo 

tempo caracterizado como “o filho ou filha de pai mulato, e mãe preta, ou às avessas” e 

“animal quadrúpede dos menores..., fêmea do bode, ou cabrão”.255 Era um dos termos 

preferenciais utilizados pelas elites escravocratas brancas e por seus aliados para humilhar 

escravos e seus descendentes, na guerra real e simbólica travada no cotidiano brasileiro do 

século XIX. A título de exemplo, os irmãos Ignácio Gomes Correa e João da Mata Bispo 

foram algumas das vítimas deste tipo de insulto racista em Campina Grande. Embora de 

condição livre, não é descabido imaginar que fossem descendentes de escravos, pelas 

condições sociais precárias em que viviam e pela cor da pele. Ambos eram moradores no 

distrito de Fagundes, onde trabalhavam como rendeiros de terras pertencentes ao capitão 

Ribeiro. No ano de 1878, eles foram acusados por um dos filhos do coronel Belarmino 

Ferreira da Silva de terem roubado e matado uma vaca. Como seria de esperar, eles negaram o 
                                                 
252 Ver SILVA, Antonio de Moraes. Op. cit. p. 367.  
253 Ver SILVA, Antonio de Morais. Op. cit. p. 362.  
254 Ver SILVA, Antonio de Morais. Op. cit. p. 76. 
255 Ver SILVA, Antonio de Moraes. Op. cit. 367/368. A este respeito, nunca é demais lembrar que o próprio 
termo “crioulo”, além de designar o escravo ou seu descendente nascido na “casa do senhor”, também era 
sinônimo de “animal, cria, que nasce em nosso poder”. 
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fato criminoso, tendo a partir daí início uma áspera discussão entre as partes. Desde esse dia 

filho e pai prometeram vingança. O velho teria inclusive dito na ocasião que quando 

assumisse o cargo de subdelegado os acusados “lhes pagariam”. Para infelicidade dos irmãos 

Ignácio e João, algum tempo depois o coronel assumiu o dito cargo. Antes de dar-lhes uma 

“surra” e prendê-los arbitrariamente em dias de julho daquele mesmo ano, o coronel teria dito 

aos suplicantes: “cabras, isto é o que eu tinha prometido há anos, nunca vocês diz (sic) que 

filho de homem branco é mentiroso”.256 

 Se o termo cabra servia para reforçar a hierarquia social através do discurso racial, em 

compensação serviu de mote para a elaboração de um dos mais inspirados e corrosivos 

poemas anti-racista de toda a história da literatura brasileira, escrito por um grande poeta 

negro cuja produção artística durante muito tempo ficou silenciada pelos cânones da crítica 

especializada.257  

Por fim, aqueles com a cor da pele mais “enegrecida”, portanto mais próximo da 

matriz africana, formavam a grande maioria dos escravos de Campina Grande. Se juntarmos 

nesse universo os negros e os pretos258 eles somavam 688 indivíduos, o que se traduz em 

pouco mais de 23% da amostragem captada pelos números dos inventários. 

Em termos de sexo, os números dos inventários mostram, grosso modo, certo 

equilíbrio entre as diversas categorias de escravos classificados pela sua cor, com exceção dos 

pretos, onde há um forte predomínio sexual masculino, um reflexo talvez do desequilíbrio 

gerado pelo tráfico em que, como já vimos, aproximadamente 2/3 dos africanos importados 

eram homens e apenas 1/3 eram mulheres, detalhe esse que a fonte utilizada não deixou de 

captar. Tanto isso é verdade que se analisarmos apenas os dados da segunda metade do 

século, quando o número de africanos na população cativa local está em pleno declínio e a 

                                                 
256 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Recurso crime de Habeas-corpus do Juízo de Direito da Comarca 
de Campina Grande da Província da Paraíba. Recorrente, O Juízo de Direito. Recorridos, Ignácio Gomes 
Correa e João da Mata Bispo-1879. AIAHGP.  
257 Estamos nos referindo a Luiz Gama, que escreveu um poema originalmente intitulado “Quem sou eu”, mas 
que ficou conhecido popularmente como “Bodarrada”. Neste poema o autor fez uma crítica mordaz à 
mentalidade complexada das elites escravistas de sua época, cujo ideário máximo era embranquecer a nação 
através da incorporação dos valores de origem européia. Destoando do discurso racista que predominava no 
meio intelectual e político que ele mesmo freqüentava, o projeto do poeta e abolicionista, filho de uma ex-
escrava e de um português, propunha não só o reconhecimento, mas também  a valorização da experiência e da 
cultura africana recriada nos trópicos como matriz fundante da identidade nacional do povo brasileiro. Numa 
época como a nossa em que se discutem políticas públicas de ações afirmativas para os afro-brasileiros, as idéias 
do “Orfeu de Carapinha” ganham uma atualidade surpreendente. Ver GAMA, Luiz. Primeiras trovas burlescas 
& outros poemas. São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp. 113/118. Sobre a vida e o ideário de Luiz Gama ver 
AZEVEDO, Elciene. Orfeu de carapinha. Campinas: EDUNICAMP, 1999.        
258 Cumpre lembrar que para os contemporâneos os dois termos eram intercambiáveis. No próprio Dicionário de 
Morais essa ambivalência se faz presente, pois aí “negro” é definido como “de cor preta, como a tinta de 
escrever.” Homem preto e Preto significam “Homem ou mulher preta; seja forro, ou cativo”, mas também 
“negro”. Ver SILVA, Antonio de Moraes. Op. cit. 418 e 600.   
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crioulização já é um fato consumado, o quadro é de quase equilíbrio, estando bem próximo da 

realidade captada pelo censo de 1872:  

 

Quadro 20: DIVISÃO DA POPULAÇÃO ESCRAVA DE CAMPINA GRANDE POR COR E 
SEXO – 1785/1888 

Sexo 
Masculino Feminino Sem registro 

 
Cor 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

 
Total 

Preto 369 12 254 8,2   623 
Mulato  149 4,8 215 7,0 1 0,03 365 
Cabra 158 5,1 137 4,4   295 
Negro 22 0,7 38 1,2   60 
Pardo 28 0,9 37 1,2   65 
Mestiço 1 0,03 3 0,10   4 
Caboclo 3 0,10 1 0,3   4 
Fulo 1 0,03 1 0,3   2 
Sem 
registro 

838  813    1651 

 11 0,37 12 
Total 1.569 51,0 1.499 48,96 12 0,4 3.080 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
Embora o censo e os inventários sejam fontes, por natureza, diferentes, podemos 

arriscar algumas comparações apontando semelhanças e diferenças na captação de um mesmo 

fenômeno e das suas transformações no tempo. O primeiro aspecto a chamar a atenção do 

pesquisador, entre uma documentação e outra, é o desaparecimento definitivo dos escravos 

caboclos. Enquanto os inventários registram os últimos suspiros dos remanescentes tapuias na 

escravaria local, em 1872 eles desapareceram definitivamente do mapa, uma trágica situação 

que a frieza dos números não consegue traduzir em toda a sua dimensão histórica.259 Por 

outro lado, conforme já anunciamos, enquanto o recenseador foi mais econômico no 

repertório de cores que usou para classificar a escravaria, reduzindo o seu universo ao 

binômio preto/pardo, os responsáveis pela feitura dos inventários foram muito mais 

inventivos em seu vocabulário racial, empregando pelo menos 8 cores para o mesmo fim. 

Contudo, visto de outra perspectiva, esses procedimentos distintos podem apontar para uma 

questão importante. O recenseador manteve o grande grupo de escravos pretos, que 

representava um pouco mais da metade da escravaria de Campina Grande. Nesse sentido, seu 

procedimento não diferiu muito dos responsáveis pela feitura dos inventários, pois como 

                                                 
259 No conjunto da população de Campina Grande, os caboclos eram 279 indivíduos, equitativamente divididos 
entre homens e mulheres, o que significa pouco mais de 1,8% da população geral de Campina Grande, calculada 
em 15.104 habitantes. Além de exterminados fisicamente, é possível que uma parte dos escravos de matriz 
indígena que sobreviveu tenha se alforriado e outra parte tenha engrossado as fileiras dos escravos mestiços, em 
especial os pardos. Ver Recenseamento...Op. cit. 
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vimos preto e negro eram termos intercambiáveis. Nos inventários eles representavam 

também mais ou menos o mesmo percentual que representavam no censo. A grande diferença 

é quanto aos não pretos. Enquanto os inventários utilizavam pelo menos cinco cores para se 

referir a outra quase metade da escravaria, se excetuarmos os caboclos pelas razões expostas 

acima, os “homens” do censo sintetizaram o resto na categoria de pardo. O que isso pode 

significar? Difícil responder, até porque os agentes locais continuaram a se utilizarem em 

larga medida dos mesmos procedimentos classificatórios plurais quando da feitura de 

inventários e de outras fontes em constava o item cor, mesmo depois de 1872, inclusive as 

listas especiais de matrícula de escravos compulsoriamente impostas aos proprietários daquela 

data em diante.260    
 

Ser senhor em Campina Grande: estrutura de posse e distribuição da 

propriedade escrava  
 

 No Brasil, a escravidão foi a instituição mais duradoura da nossa história. Ela passou 

por momentos de desenvolvimento e crises econômicas, enfrentou períodos de estabilidade e 

turbulências políticas, resistiu ao desmoronamento do Antigo Regime nos trópicos e 

acompanhou o processo de construção, auge e declínio de um outro Império de bases 

nacionais, comandado pelos herdeiros da dinastia dos Bragança. A sua influência foi tal que 

nosso país foi o último a aboli-la nas Américas. Como entender essa longevidade? Talvez não 

haja uma única, mas várias razões históricas que, conjugadas, explicam esse quadro. Uma das 

mais importantes, sem dúvida, foi o adensamento que ele conseguiu estabelecer no tecido 

social ao longo do tempo, a ponto de muitos, inclusive libertos, aspirarem à posse e ao 

domínio de escravos, o fundamento mesmo do cativeiro.  

Ao contrário do que se imaginou durante muito tempo, a história da escravidão e do 

escravismo no Brasil não se reduzia a uma grande plantation, constituída por centenas e até 

milhares de escravos trabalhadores do eito, dirigidos com mão de ferro por alguns poucos 

senhores e/ou seus prepostos, chancelados por um Estado todo poderoso, pronto a intervir de 

forma direta e violenta na defesa dos interesses dominantes, sempre que a ordem social se 

                                                 
260 Curiosamente são os párocos locais (que, não nos esqueçamos, faziam parte da máquina burocrática imperial, 
de acordo com os preceitos do padroado ainda em vigor naquela conjuntura de transformações) responsáveis 
pela elaboração dos registros de batismos, casamentos e óbitos, os que mais se aproximavam da tendência 
nacional expressa no censo. Nos Livros de assentos de batismos, casamentos e óbitos pesquisados, verificamos 
que quando se tratava de escravos os termos mais usados eram justamente os de preto e pardo, com algumas 
pouquíssimas variações. Ver Livros de assentos de batismos, casamentos e óbitos-1854/1893. AICCG.       
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visse ameaçada, especialmente pelos de “baixo”.261 É possível que essa assertiva tenha algum 

fundamento, especialmente em conjunturas históricas especificas, mas de modo algum ela 

explica toda a história do cativeiro no Brasil, conforme aliás um volume crescente de 

pesquisas vem mostrando já há algum tempo.262  

Se outrora a historiografia brasileira tinha dificuldade em reconhecer o caráter 

extensivo da posse de escravos e a sua importância política para a manutenção por tanto 

tempo do escravismo entre nós, corremos o risco de estarmos vivendo atualmente um 

processo exatamente oposto. Se antes havia uma nítida rigidez nas análises sobre o tema, hoje 

o que constatamos é uma flexibilidade sem fim. Exemplo do que estamos a afirmar se 

encontra em texto escrito e publicado recentemente pelo historiador José Roberto Góes. Nesse 

trabalho, o autor analisa os padrões de alforrias no Rio de Janeiro, tomando como base 

empírica um alentado volume de 17.631 cartas de liberdade abrangendo o período de 

1840/1871.263 A fundamentar o texto há a idéia de que, ao contrário dos EUA, no Brasil se 

formou um grupo de homens livres de cor, cujo número só fez crescer ao longo do tempo. 

Esses indivíduos acabaram contribuindo para a diluição de qualquer fronteira de classe ou de 

raça no que diz respeito à posse de escravos no Brasil. Devido a essa permissividade, gerada 

pela miscigenação e ausência de qualquer tipo de barreira social ou de cor, a escravidão 

jamais “azedou” (aqui sintomaticamente Joaquim Nabuco é citado) as relações raciais entre 

nós, pois a condição de escravista não era exclusiva dos brancos e dos ricos. Em outras 

palavras, para Góes teríamos vivido uma verdadeira “farra escravista”, em que, literalmente, 

todos (brancos e pretos, ricos e pobres, livres e escravos, brasileiros e estrangeiros, inclusive 

africanos) podiam “participar do mercado de escravos” sem qualquer restrição. 

 É óbvio que discordamos de tal pressuposto, tanto em sua dimensão teórica quanto 

ideológica. Reconhecer que a escravidão brasileira teve uma grande legitimidade moral pelo 

menos até a segunda metade do século XIX, devido em parte à oferta de escravos para um 

leque considerável da população proprietária, não nos deve fazer perder de vista algumas 

linhas de força que condicionavam tal realidade que, não nos esqueçamos, continuava sendo 

extremamente hierarquizada e excludente, apesar ou por causa da miscigenação. Portanto, o 

reconhecimento de certa “democratização” na oferta de escravos entre diferentes categorias de 
                                                 
261 Para a crítica ao paradigma do Brasil visto como uma grande plantation, ver FRAGOSO, João Luís. Homens 
de grossa aventura. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 1998.    
262 Um texto que teve papel seminal nessa ginada interpretativa e que influenciou trabalhos posteriores foi escrito 
por um conhecido brasilianista e publicado no Brasil no começo dos anos 1980. Ver STUART, Schwartz. 
“Padrões de propriedade de escravos nas Américas: nova evidência para o Brasil”. In. Estudos econômicos. Nº 
13, janeiro-abril, 1983, pp. 259/287.                                                
263 Ver GÓES, José Roberto Pinto. “Padrões de alforrias no Rio de Janeiro-1840/1871”. In. FRAGOSO, João 
Luís et al (Orgs). pp. 517/568.    
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agentes sociais não diluía, necessariamente, as fronteiras de cor e de classe, antes pelo 

contrário: poderia até reforçá-las em determinadas contextos históricos, a começar do fato 

elementar de que a grande maioria da população não tinha cativos. Os dados compulsados 

pelos historiadores sempre se referem àquela camada proprietária da sociedade. A esse 

respeito, o historiador americano Barickman publicou um artigo apresentando argumentos 

com os quais Góes não teria dificuldade em concordar, pois ambos têm muito em comum, 

mas que no entanto contraria, ou pelo menos relativiza, a tese da “farra escravista”. Estudando 

as freguesias baianas de Santiago de Iguape e São Gonçalo de Campos, a partir das listas 

nominativas de 1835, o autor constatou que pardos, pretos e cabras formavam pouco mais de 

um terço do conjunto dos chefes de fogo que possuíam trabalhadores escravizados. No 

entanto, as condições de acesso ao “mercado de escravos” eram pautadas por determinadas 

regras sociais, econômicas, políticas e raciais, pois eram justamente os grandes senhores de 

engenho, geralmente brancos ou tidos socialmente como tais, que controlavam e podiam 

manter em condições mais favoráveis a maior fatia da escravaria. Mesmo entre os não brancos 

havia diferenças significativas, com os pardos, por estarem mais próximos dos padrões 

dominantes, controlando o maior quantitativo servil em relação a seus pares de cor pretos e 

cabras.264 Ainda uma última observação: no afã de fundamentar mais uma vez a tese da “farra 

escravista”, o autor chega a afirmar que no Brasil até escravo tinha escravo. Até aí tudo bem. 

É verdade que há evidências empíricas para tal fato, embora sua ocorrência seja, histórica e 

sociologicamente, relativamente rara. O problema maior, no entanto, não é esse. É de natureza 

metodológica. Para comprovar a mencionada assertiva, Góes conclui com o seguinte: “No 

livro de batismo de escravos da freguesia de Inhaúma, aberto em 1817 e concluído em 1844, 

aparecem dois, levando seus cativos ao batismo”.265 Ora, como é possível transformar apenas 

dois exemplos ocorridos num espaço de tempo relativamente longo de 27 anos em 

fundamento de prova e, pior, extensivo para todo o Brasil? Ou o nosso autor mais uma vez 

confunde, como os velhos historiadores do IHGB do século XIX, a história do Rio de Janeiro 

como se fosse a história do Brasil? Esse procedimento se tornar ainda mais estranho quando 

sabemos que se trata, divergências à parte, de um dos mais competentes e sérios 

pesquisadores da escravidão, embora os excessos de frases feitas, trocadilhos ocos e ironia 

desqualificadora dirigida a quem pensa diferente não ajude em nada a esclarecer as bases reais 

da divergência interpretativa. Enfim, como nos lembra Barickman, embora difícil e 

                                                 
264 Ver BARICKMAN, B. J. “As cores do escravismo: escravistas “pretos”, “pardos”, e “cabras” no recôncavo 
baiano, 1835”. In. População e família. Nº 2, 1999, pp. 7/59.  
265 Ver Góes, José Roberto Pinto de. In. FRAGOSO, João Luís et al (Orgs). Op. cit. p. 549.  
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complicado (mas o que não o é no processo de produção do conhecimento histórico?) os 

nexos entre escravidão, hierarquia social e categorias baseadas na cor no Brasil existiam e 

como tal devem ser enfrentado pelo historiador, e não simplesmente apagados.266    

Feito esses esclarecimentos, em que medida a realidade de Campina Grande ajuda a 

ampliar e confrontar esse quadro de análise? É o que tentaremos demonstrar nesse tópico, 

destacando as características da posse de escravos entre os vários tipos de proprietários. 

Partindo das características históricas e da estrutura sócio-econômica predominante no 

antigo município de Campina Grande, dividimos os proprietários de escravos em três 

categorias, a saber, pequenos, médios e grandes:  

 
Quadro 21: DIMENSÃO DOS PLANTÉIS DE ESCRAVOS EM CAMPINA 

GRANDE – 1785/1888 
Proprietário Escravos  

Tamanho Quantidade % Quantidade % 
Pequeno – 1 a 3 304 53,3 538 17,5 
Médio – 4 a 9 188 33,0 1102 35,8 
Acima de 10 78 13,7 1440 46,7 
Total 570 100,0 3.080        100,0 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
O primeiro elemento a ser destacado é a grande quantidade de pequenos plantéis, 

dentro do conjunto geral da propriedade escrava do município. Esse segmento constituía a 

maioria dos 570 inventariados com escravos, com seus 304 representantes, correspondendo a 

um significativo percentual de 53,3%. No outro extremo temos os grandes possuidores de 

escravos, de acordo com os padrões locais. Estes eram formados por 78 escravistas, cujo 

percentual era de apenas 13,7%. Entre estes dois extremos se localizava o que denominamos 

de médios proprietários. Estes eram, em números absolutos, 188, o que representa 33 % da 

mostra. Uma outra forma de traduzir os dados é relacionar cada classe de proprietários com a 

quantidade de escravos possuídos. Assim, se por um lado o primeiro grupo era maioria 

numérica no conjunto dos inventariados, por outro lado era detentor do menor contingente 
                                                 
266 No apagar das luzes da redação deste texto, tivemos oportunidade de ler uma entrevista que o historiador João 
Luis Fragoso concedeu a um grande jornal de circulação nacional por ocasião do lançamento de seu último livro. 
Falando em nome de uma suposta “turma” do Rio (da qual certamente o José Roberto Góes faz parte por adoção, 
já que não é carioca da “gema”), em contraponto a outra imaginária “turma” de São Paulo, o pesquisador carioca 
cobra menos teoria e mais empiria no atual debate sobre a escravidão no Brasil, procedimento fundamental, 
ainda segundo seu raciocínio, para que as cisões sejam evitadas e o consenso ideológico estabelecido. Qual o 
resultado lógico de tal consenso? Senhores benevolentes, escravos cúmplices de sua própria opressão, 
instituições escravas (a exemplo da família e do parentesco) promotoras da paz social e um país sem racismo. 
Essa tentativa de imposição de um “pensamento único” na seio da universidade brasileira é uma curiosa 
combinação de ingenuidade política e arrogância intelectual. Isso para não falar no mais absoluto exemplo de 
provincianismo, como se a diversidade do mundo intelectual brasileiro se reduzisse a entidades caricaturais tais 
como a “turma” do Rio de Janeiro e a “turma” de São Paulo. Ver “Ida aos documentos evitará cisões”. In. Folha 
de São Paulo. 29 de dezembro de 2007.    
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entre todas as classes, com apenas 538 escravos, ou seja, 17,5%. Situação inversa ocorre com 

os grandes proprietários, pois apesar de serem minoria, em compensação chegavam a deter 

em suas mãos 1.440 escravos, quase a metade dos cativos inventariados, qual seja, 46,7%. O 

único segmento de escravistas locais em que havia um relativo equilíbrio entre proprietários X 

posse de escravos era composto pelos considerados médios, já que estes eram 33% dos 

proprietários e controlavam 35,8% da escravaria ou, em termos absolutos, 1.102 trabalhadores 

escravos.  

Nesse ponto, seria interessante fazer um cruzamento com os resultados até aqui 

apresentados e as médias geral e parcial de escravos por proprietários para o município como 

um todo, no sentido de captarmos o seu real alcance. A média geral de escravos X 

proprietários em Campina Grande no período em foco era de 5,4%. Esta se aproxima da 

média dos proprietários intermediários, que era de 5,9%. Contudo, ela se afasta 

substancialmente das duas outras faixas, ou seja, a dos pequenos e a dos grandes proprietários. 

Isso porque enquanto os primeiros alcançavam uma média de apenas 1,7%, a dos segundos 

era de 18,5%.  

O quadro traçado nos leva à conclusão de que a constatação de um grande número de 

pequenos escravistas não é incompatível com a existência de alguns poucos grandes 

escravistas, ou seja, da concentração da propriedade. Em outros termos, a oferta relativamente 

elástica de escravos não contradizia o fato da maioria deles se concentrar nas mãos de uns 

poucos potentados. Essa realidade fica ainda mais patente se decompusermos ainda mais os 

dados nos dois lados da ponta. Assim, entre o grupo dos pequenos proprietários isolamos 

aqueles com apenas 1 escravo, chegando ao número de 139 indivíduos. Enquanto estes 

representavam o expressivo percentual de 24,4% de todos os inventariados com escravos, em 

compensação detinham apenas 4,5% do total dos cativos. Por seu turno, o número total de 

escravos acumulados por estes escravistas de 1 só escravo era superado pelos três maiores 

escravistas do município, que embora fossem apenas 0,5% dos proprietários, detinham 161 

escravos, ou seja, 5,2%.267                                          

Por outro lado, se tomarmos como referência a primeira metade do século, verificamos 

uma participação um pouco maior, em relação à média geral, de grandes e médios escravistas 

no montante geral da propriedade escrava, em detrimento dos pequenos proprietários: 

                                                 
267 Este quadro traçado em torno da posse de escravos não difere muito dos padrões gerais de distribuição e 
concentração da riqueza geral entre a população proprietária do município, conforme vimos no primeiro capítulo 
da tese, expresso no quadro 1. Ali também vemos sintetizado um grande número de pequeno proprietários com a 
menor parte da riqueza, um contingente de médios proprietários detentor de uma fortuna mais ou menos 
correspondente a sua representatividade e uma minoria que monopoliza a maior parte dos bens inventariados.  
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Quadro 22: DIMENSÃO DOS PLANTÉIS DE ESCRAVOS EM CAMPINA GRANDE – 
1785/1850 

Proprietário Escravos  
Tamanho Quantidade % Quantidade % 

Pequeno – 1 a 3 133 48,0 251 14,6 
Médio – 4 a 9 100 36,1 601 35,0 
Acima de 10 44 15,9 865 50,4 
Total 277 100,0 1.717 100,0 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
Na segunda metade do século observamos um aumento tanto no número de 

proprietários quanto no montante de escravos possuídos, entre os pequenos escravistas, 

resultado provável da migração de uma parcela dos médios proprietários. Por fim, constata-se 

um discreto declínio dos grandes escravocratas do município, resultado talvez do 

rebaixamento de alguns deles para a condição de médios proprietários: 

 
Quadro 23: DIMENSÃO DOS PLANTÉIS DE ESCRAVOS EM CAMPINA GRANDE –

1851/1888 
Proprietário Escravos  

Tamanho Quantidade % Quantidade % 
Pequeno – 1 a 3 171 58,4 287 21,1 
Médio – 4 a 9 88 30,0 501 36,7 
Acima de 10 34 11,6 575 42,2 
Total 293 100,0 1.363 100,0 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
Embora importantes, estas mudanças não foram capazes de alterar substancialmente as 

características básicas da estrutura de posse escrava em Campina Grande, com exceção talvez 

dos últimos anos de vigência do cativeiro. 

A configuração de uma determinada estrutura de posse escrava está ligada a um 

conjunto de fatores, desde a formação histórica da região em foco, às atividades econômicas 

predominantes, ao grau de capitalização de seus proprietários, à maior ou menor vinculação 

dos centros fornecedores de cativos etc. Já vimos, em momentos anteriores desta tese, que 

Campina Grande foi se constituindo num importante município do Agreste da Borborema, 

com uma economia que combinava a pequena produção de subsistência, a média produção 

para um mercado interno local e regional, e um setor ligado ao mercado externo, quer fosse de 

outras áreas do Brasil, quer fossem os mercados dos EUA ou da Europa. Todas essas 

atividades tinham no trabalho escravo um de seus fundamentos. Assim, desde o modesto 

agricultor, auxiliado na labuta diária pelo trabalho familiar, passando pelo tropeiro que levava 

e trazia mercadorias das mais diferentes regiões até os grandes proprietários e comerciantes, 
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todos investiam e dependiam da escravidão para a sua sobrevivência material e manutenção 

de status e poder. Para darmos densidade a nossa investigação, iremos analisar de forma mais 

detida as características particulares de alguns plantéis de escravos, no sentido de adentrarmos 

no variado e complexo universo escravista da Campina Grande do século XIX.268 

Os dados confirmam que os indivíduos pertencentes às famílias tradicionais (os clãs 

fundadores do município, seus descendentes e alguns forasteiros enriquecidos com o tempo), 

que formavam por assim dizer o núcleo duro das elites econômicas e políticas locais, 

monopolizavam os maiores plantéis de escravos. Dentre esses clãs podemos destacar os 

Nunes Viana, Alves Viana, Oliveira Ledo, Costa Agra, Mendonça Furtado, Arruda Câmara, 

Pereira Luna, Vila Seca, Vaz Ribeiro, Farias Leite, Silva Amorim, Pereira de Araújo, 

Lourenço Porto, Cavalcante de Albuquerque, dentre outros.  

O caso mais notório de todos eles é o do capitão-mor Bento José Alves Viana, 

português de nascimento que migrou para o Brasil ainda na época colonial, tendo antes 

morado no Recife e fixado residência definitiva em Campina Grande no começo do século 

XIX. Desde então ele se transformou num dos homens mais poderosos e influentes do lugar, 

acumulando riqueza e prestigio político. Morreu quase octogenário. Quando da abertura de 

seu inventário em 1844, feito pela viúva inventariante Rita Maria da Silva, o seu espólio 

orçava em quase 78.000$000, uma fortuna para os padrões locais. Além de vultoso, o 

conjunto de seu patrimônio era bastante variado. Só em dinheiro e dívidas ativa deixou quase 

6.000$000. Deixou também 1.277 animais avaliados em 16.842$000, sendo 1.132 cabeças de 

gado vacum e 145 de gado cavalar. Seus imóveis, 6 casas e um sobrado, somavam 2.500$000. 

Dentre as terras de criar e cultivar possuía diversas propriedades, todas equipadas com 

benfeitorias, orçadas em quase 18.000$000. Estes bens estavam distribuídos não só no 

município, mas também em vilas próximas e até em outras províncias, a exemplo do Rio 

Grande do Norte e Pernambuco. Nesse sentido, podemos dizer que Alves Viana 

desempenhava múltiplas atividades, a saber: criador, agricultor e negociante.269    

                                                 
268 Várias pesquisas vêm comprovando a diversidade da posse escrava no Brasil, em que se destacam os 
pequenos e médios plantéis no conjunto dos proprietários. Ver COSTA, Dora Isabel Paiva da. Posse de escravos 
e produção no agreste paraibano: um estudo sobre Bananeiras, 1830-1888. Mestrado em História. Campinas: 
UNICAMP, 1992; OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Entre a casa e o armazém: relações sociais e 
experiência da urbanização em São Paulo, 1850-1900. São Paulo: Alameda, 2005; GUTIÉRREZ, Horácio. 
“Crioulos e africanos no Paraná, 1798-1830”. In. Revista Brasileira de História. Vol. 8, Nº 16, março/agosto 
1988, pp. 161/188; VERSIANI, Flávio Rabelo e VERGOLINO, José Raimundo. “Escravos e estrutura da 
riqueza no agreste pernambucano, 1770-1887”. In. RIAHGP. Nº 59, 2002; LUNA, Francisco Vidal e IRACI del 
Nero da. “Posse de escravos em São Paulo no início do século XIX”. In. Estudos econômicos. Nº 13, 
janeiro/abril 1983, pp. 211/221.        
269 Ver Inventário do capitão-mor Bento José Alves Viana-1840. ADJFACCG.  
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Na base de sua riqueza, porém, encontravam-se os 57 escravos que possuía, avaliados 

em 13.000$680, o que o transformava no maior escravocrata inventariado do município. 

Dentre os principais aspectos da escravaria do capitão, destacamos que 31 eram homens 

(54,4%) e 26 mulheres (45,6%); 31 crioulos (54,4%) e 26 africanos (45,6%); 30 adultos 

(52,6%), 14 crianças (24,6%), 8 velhos (14%) e 5 sem registro (8,8%). Nesse sentido, 

podemos dizer que as características básicas desse plantel não destoavam substancialmente do 

padrão demográfico predominante no município. Em outros termos, era uma escravaria em 

processo de crioulização, em plena idade produtiva, com claros traços de reprodução 

endógena, evidenciado por fatores tais como o relativo equilíbrio entre os sexos, uma 

presença significativa de criança e um pequeno número de escravos considerados velhos.270     

Para evitar a dispersão da propriedade era comum entre as elites do século XIX a 

utilização da estratégia de realização de casamentos entre membros de suas linhagens, o que, 

de quebra, possibilitava a costura de alianças políticas, embora nem sempre se evitasse o 

definhamento de patrimônios outrora majestosos nem tampouco os conflitos e até guerras 

intra-famílias.  

Em Campina Grande temos vários exemplos a esse respeito, a começar do próprio 

capitão-mor Bento José Alves Viana, cujos herdeiros contraíram matrimônio com 

representantes de outros influentes clãs da região. Este foi o caso de uma de suas filhas, de 

nome Rita Maria da Conceição, que casou com o capitão Francisco da Costa Agra.271 

Considerado o patriarca de um dos mais poderosos clãs locais do século XIX, este último era 

filho do português José da Costa Agra, cuja trajetória de vida se assemelha em muito  a de 

Alves Viana, quando as possibilidade de enriquecimento na América portuguesa entre finais 

                                                 
270 A única exceção diz respeito a um maior número de africanos, pois enquanto na década de 1840 a média de 
africanos na população escrava do município era de 27,8%, na escravaria do capitão-mor Bento José Alves 
Viana eles representavam 45,6%. Como explicar essa “distorção” estatística? Cumpre lembrar que a maioria 
destes africanos ou já eram velhos ou então estavam em adiantado processo de envelhecimento, ou seja, 
próximos dos 50 anos ou acima disso. Em compensação, os crioulos eram quase todos adultos jovens ou 
crianças. É possível que quando foram adquiridos no porto do Recife e chegaram a Campina Grande no começo 
do século XIX acompanhando o seu senhor, os africanos do plantel fossem ainda jovens, iniciando-se a partir de 
então o processo de crioulização, em pleno curso no momento em que o inventário foi aberto em 1844, gerando 
em contrapartida a desafricanização, quer seja por morte ou velhice. Por fim, uma hipótese que não deve ser 
descartada, especialmente quando se observa a composição de escravarias presentes em outros inventários do 
período, é que o acesso ao mercado negreiro se dava de forma diferenciada. Assim, por exemplo, é possível 
pensar que os grandes proprietários, e até alguns poucos médios, continuaram a comprar novos escravos 
africanos até às vésperas da proibição do tráfico em 1850, para repor e ampliar os seus plantéis, especialmente 
em conjunturas econômicas e políticas favoráveis, possibilidade essa cada vez mais difícil para os pequenos e 
médios escravistas do município vistos como um todo.               
271 Uma outra filha do capitão-mor casou com outro membro da família Costa Agra. Trata-se Josefa Maria do 
Carmo, que desposou Martinho da Costa Agra, irmão de Francisco. Ver Inventário do Capitão-mor Bento José 
Alves Viana-1844. ADJFACCG. Para um levantamento genealógico das antigas famílias aristocráticas do 
município, ver CÂMARA, Epaminondas. Datas campinenses. 2ª ed. Campina Grande: Caravela, 1998.      
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do século XVIII e início do XIX funcionaram como um atrativo para muitos de seus patrícios 

migrarem para os trópicos.  

Quando casou ainda no Recife, o capitão Francisco da Costa Agra deve ter recebido 

um bom dote, que junto com o capital que já possuía lhe permitiu formar um cabedal que, 

embora nem de longe fizesse sombra ao do capitão-mor Bento José Alves Viana, não deixava 

de ser significativo. Falecido em 06/01/1839, com aproximadamente 50 anos, seu inventário 

só foi realizado 5 anos depois, ou seja, em 1844, coincidentemente no mesmo ano em que foi 

aberto o inventário de seu sogro. Seu monte totalizou a quantia de 16.144$800, referente a 

bens espalhados pelo município e por outros lugares, inclusive na vizinha província de 

Pernambuco. Pela análise de seus bens, concluímos que, a exemplo da maioria dos grandes 

proprietários locais, ele combinava atividades pecuaristas e agrícolas, especialmente na 

propriedade “Pau Ferro”, avaliada em 1.200$000. Como não poderia ser diferente naquele 

contexto, a sua escravaria se destacava entre os seus bens. Esta era constituída por 24 

escravos, orçados em 5.550$000, sendo que 12 eram homens (50%) e 12 mulheres (50%); 14 

crioulos (58,3%) e 10 africanos (41,7%); 11 adultos (45,8%), 5 crianças (20,8%), 2 velhos 

(8,3%) e de 6 (25%) não constavam os registros da idade, características essas que se 

aproximavam do perfil demográfico do plantel de seu sogro.272 

Outro clã que estabeleceu vínculos matrimoniais e políticos com os herdeiros do 

capitão-mor Bento José Alves Viana foi a família Vaz Ribeiro, que contou ao longo do tempo 

com vários representantes na escravocracia local. Seu patriarca se chamava João Manoel 

Lourenço Vaz, casado com Helena Teresa de Jesus. Ele morreu em 1827 e ela em 1825. O 

inventário executado em 1828, com um espólio avaliado em quase 9.000$000, era uma 

fortuna apreciável para a década de 1820. Seus bens estavam espalhados pelo próprio 

município, na vizinha vila Real de São João do Cariri e nas províncias do Rio Grande do 

Norte e de Pernambuco, dentre os quais se destacavam as terras de plantar e criar, imóveis 

rurais e urbanos, dívidas ativas, gado vacum e cavalar, aviamentos para o beneficio da 

produção agrícola, tais como rodas para moer mandioca, engenho e prensa para, 

respectivamente, descaroçar e imprensar o algodão, este produzido em grande escala, 

especialmente no sítio “Passagem”, lugar onde o defunto morou até morrer. Para manter essa 

verdadeira “fábrica”273 em funcionamento e, por extensão, o seu ócio e o da família como um 

                                                 
272 Ver Inventário de Francisco da Costa Agra-18444. ADJFACCG. Lembremos que esse senhor era pai de José 
Francisco da Costa Agra e de Honorato da Costa Agra. Este último se tornou, algumas décadas depois, o maior 
proprietário de Campina Grande do século XIX, conforme o exposto no 1º capítulo.    
273 Ver Inventário de João Manoel Vaz Ribeiro-1828. ADJFACCG. A este respeito, há uma passagem 
interessante no inventário, quando nos é informado que João Manoel Vaz Ribeiro havia morrido no sítio 
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todo, o defunto tinha a seu dispor uma das maiores escravarias do município, formada por 32 

escravos. Estes foram avaliados em mais de 3.500$000, o que representa quase 40% de todo o 

patrimônio inventariado. Mais uma vez, uma análise da composição interna do referido 

plantel pode nos ensinar algo a mais sobre a escravidão na Campina Grande oitocentista. A 

divisão sexual entre escravos e escravas era exatamente igual, com 18 homens e 18 mulheres. 

Quanto à origem, 25 eram crioulos (78,1%), enquanto que africanos havia apenas 7 (21,9%). 

Já em relação à faixa etária, 17 (53,1%) eram adultos, 37,5% crianças, 2 velhos (6,3%) e 1 

sem registro, o que mais uma vez coincide com o  padrão demográfico médio local, com a 

diferença de que a presença dos escravos crioulos era bem maior do que nos dois planteis 

anteriormente comentados e que os africanos são bem mais jovens. Talvez isso de deva ao 

fato de que na década de abertura do inventário havia, de um lado, uma expansão das 

atividades econômicas locais, em especial o algodão e, por outro, uma expectativa de que a 

trafico estive próximo do fim, como de fato aconteceu, pelo menos formalmente, com a 

aprovação da Lei de 7 de novembro de 1831. A junção de fatores internos e externos deve ter 

levado o defunto a, além de apostar na reprodução endógena, investir parte do lucro que vinha 

auferindo em novos escravos africanos. Estes poderiam ser imediatamente utilizados na 

produção e/ao então servirem como uma espécie de reserva para possíveis tempos adversos. 

Com a morte conjunta de João Manoel Vaz Ribeiro e de sua mulher, a herança foi 

repartida entre os três filhos do casal, dentre os quais se encontrava o inventariante de nome 

homônimo ao do pai, com idade de 23 anos. Este, a exemplo de seus dois irmãos, recebeu de 

legítima herança aproximadamente 3.000$000, incluindo aí parte da escravaria. Estes bens 

devem ter reforçado ainda mais a sua fortuna, pois a essa altura já era casado com Ildegarda 

Maria do Nascimento, filha do capitão-mor Bento José Alves Viana. 

Outro que se valeu desta regra social e matrimonial foi Eufrásio de Arruda Câmara, 

que casou com uma das filhas do capitão Francisco de Mendonça Furtado na década de 1840, 

de nome Francisca Mendonça Furtado.274 Desde então o seu prestígio e riqueza só fizeram 

crescer, simbolizados na aquisição da cobiçada patente de tenente-coronel da Guarda 

                                                                                                                                                         
Passagem “onde tem a sua fábrica de escravos, lavras de algodão e no mesmo morador”. Lembramos que na 
terminologia do século XIX “Fábrica” tanto podia significar uma unidade produtiva como o conjunto dos seus 
trabalhadores, no caso os escravos. Ver SILVA, Antonio de Morais. Op. cit. p. 1, tomo II.    
274 Ver Inventário de Camila Ermelinda Cabral-1840. ADJFACCG. O capitão Francisco de Mendonça Furtado 
(como boa parte dos moradores de Campina Grande desde a sua fundação) era originário de Pernambuco, mais 
precisamente da vila de Goiana. Quando sua mulher, Camila Ermelinda Cabral, morreu em 1840, foi aberto o 
primeiro inventário do casal, cujo montante somou 11. 503$396, incluindo 19 escravos. Em 1856, o agora Major 
foi uma das muitas vítimas da avassaladora epidemia do cólera-morbus, deixando uma fortuna a ser repartida 
entre os herdeiros orçada em torno de 15.600$000. Se nesse intervalo de tempo a fortuna geral do defunto 
aumentou, pelo menos nominalmente, a sua escravaria teve uma redução de 19 para 12 cativos, processo esse 
resultante de dotes e partilhas. Ver Inventário do major Francisco Furtado de Mendonça-1856. ADJFACCG.          
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Nacional, da comenda de Cavaleiro da Imperial Ordem da Roza e no fato de sua fortuna ter se 

tornado a segunda maior inventariada do município, com mais de 71.000$000. O que nos 

interessa mais diretamente é apreciar a sua escravatura, formada por 14 cativos, sendo 7 

homens e 7 mulheres, 13 crioulos e 1 africano, 4 adultos, 9 crianças e um ancião de 60 anos, 

coincidentemente o único africano do plantel, o angolano Miguel, que se encontrava 

enfermo.275 Aqui seria o caso de fazer uma comparação com os casos apreciados 

anteriormente, todos da primeira metade do século, no sentido de observamos as 

permanências e mudanças na estrutura de posse escrava do município entre a primeira e a 

segunda metade dos oitocentos. Em termos de semelhança, podemos perceber que os 

mecanismos de reprodução endógena continuavam a operar no tempo, expressos 

principalmente no grande número de crianças e no definitivo processo de crioulização da 

população cativa, em que pese uma reduzida presença de escravos adultos. Por outro lado, é 

preciso chamar a atenção para algumas alterações. Cabe destacar, em primeiro lugar, que 

embora o inventariado continuasse a ser considerado um grande proprietário de escravos (de 

acordo com os padrões que vigoravam em Campina Grande à época) houve uma queda 

significativa em relação ao número médio possuído pelos escravistas da primeira metade do 

século, até porque o numero geral de escravos diminui substancialmente entre um período e 

outro.276 Nesse sentido, é preciso ter em conta determinadas transformações históricas e seus 

efeitos na conjuntura local, tais como o fim do tráfico negreiro; o aumento vertiginoso no 

preço dos escravos desde então; o tráfico interprovincial do Norte para o Centro-sul; os 

efeitos deletérios de períodos de seca, fomes e doenças sobre a escravaria; o investimento 

desses mesmos proprietários no melhoramento da produção, mormente o setor de 

beneficiamento da produção, o que deve ter contribuído para a redução no emprego de mão-

obra cativa; o uso crescente de trabalhadores “livre” como alternativa à “crise da lavoura”; as 

expectativas políticas criadas em torno do fim da escravidão, geradas especialmente depois da 

aprovação e conseqüências da Lei do Ventre Livre de 1871, as alforrias e a própria resistência 

escrava, como veremos nos capítulos seguintes. 

É possível pensar que originalmente o plantel de Eufrásio de Arruda Câmara tenha 

sido bem maior em décadas antes da sua morte, especialmente entre o momento em que casou 

na década de 1840 e a década de 1860, o auge do boom algodoeiro. Porém, nas décadas finais 
                                                 
275 Ver Inventário do tenente-coronel Eufrásio de Arruda Câmara-1877. ADJFACCG. 
276 Baseado na lista de re-matricula de 1876, um historiador local não encontrou nenhum senhor em Campina 
Grande com 50 ou mais escravos. Os dois maiores escravistas do município eram Alexandrino Cavalcante de 
Albuquerque, com 44, e Honorato da Costa Agra, com 32, ao passo que em nossa pesquisa encontramos pelo 
menos 11 proprietários que tinham entre 32 e 57 cativos, todos eles inventariados na primeira metade do século. 
Ver ALMEIDA, Elpídio. Op. cit. p. 210.        
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do século, ele foi obrigado a se adaptar aos novos tempos, como outros senhores locais. Além 

de processos “naturais”, tais como envelhecimento e morte, sua escravaria deve ter diminuído 

pelo efeito de alforrias, da venda de alguns cativos jovens e robustos para as fazendas de café 

de São Paulo e do Rio de Janeiro, e de investimentos na modernização da produção. Tudo isso 

pode ser um indício de que muitos senhores locais (não obstante continuassem apegados à 

escravidão até praticamente às vésperas da abolição)277 tenham sido levados a repensar 

algumas de suas práticas passadas.278                         

Além dos grandes proprietários, havia um contingente de escravistas locais que se 

manteve mais ou menos estável no tempo e que por isso mesmo também merece uma análise 

à parte. São os chamados médios proprietários, aqueles que possuíam entre 4 e 9 cativos. 

Dentre os vários exemplos deste grupo, poderíamos começar por Francisco de Oliveira Ledo. 

Por volta de 1840, quando veio a falecer, seu patrimônio era constituído basicamente de 42 

animais vacum e cavalar, parte de terra na “Várzea de São Pedro”, uma casa e escravos, 

perfazendo um monte de 1.205$348. Em relação à escravaria de sua propriedade, ela era 

formada por 4 trabalhadores: Rita, 46 anos, Inocêncio, 11 anos, Custódio, 7 anos e André, 6 

anos, todos crioulos.279 È possível que Rita fosse mãe de Inocêncio, Custódio e André, em 

que pese o silêncio registrado nesse e em muitos casos semelhantes. Ao contrário de plantéis 

maiores, é possível que escravarias com esse perfil tivessem dificuldade de se reproduzir 

internamente, devido a dificuldades de encontrar parceiros adequadamente. Diante disso, 

buscavam resolver essas dificuldades através de relacionamentos consensuais e/ou fortuitos, 

com escravos ou mesmo libertos e homens livres de propriedades circunvizinhas. 

                                                 
277 O próprio coronel Eufrásio é um exemplo desse tipo de atitude de setores da elite escravista de Campina 
Grande em relação às mudanças em curso nas décadas finais do cativeiro. Se é verdade que ele perdeu alguns de 
seus escravos, seja por morte, alforria ou venda para o centro-sul, ele também adquiriu novos cativos. Tanto é 
assim que se em seu inventário há a presença de 14 escravos, na matrícula de 1872 havia registrado apenas 10 
cativos. Ou seja, em um intervalo de 5 anos sua escravaria teve um aumento significativo, gerado pela 
reprodução interna ou mesmo por compra. Neste último caso se encontra o escravo Clemente, preto, adquirido 
em 1873 a Isidro da Cunha Cavalcante, morador em Itambé, província de Pernambuco, que contava então com 
26 anos de idade, avaliado em 1.000$000. Ver Relação Nº 14 dos escravos pertencentes a Eufrásio de Arruda 
Câmara-1872. Documento avulso. SEDHIR/UFCG.      
278 De certa maneira esse exemplo confirma algo que afirmamos acima. Como vimos nos quadros referentes a 
plantéis, embora a concentração de escravos nas mãos de poucos tenha permanecido como uma tendência no 
tempo, houve uma redução tanto na quantidade de proprietários como na de escravos possuídos por esse mesmo 
grupo na segunda metade do século XIX.   
279 Ver Inventário de Francisco de Oliveira Ledo-1840. ADJFACCG. Membro do clã fundador de Campina 
Grande e de outros municípios da região, Francisco é um exemplo de que, se por um lado, os arranjos 
matrimoniais entre grandes famílias poderiam aumentar o patrimônio destas elites, por outro lado poderiam gerar 
o seu contrário, ou seja, a dispersão dos bens através de constantes divisões entre herdeiros. Seu montante foi 
avaliado em 1.205$348. Conforme prévia a legislação, uma metade coube à viúva inventariante Catarina Alves 
de Sena e a outra metade seria dividida equitativamente entre os 6 filhos do casal. Significa dizer que cada um 
deles ficou com pouco mais de 100$000, quantia equivalente ao valor de uma modesta casa de telha e tijolo.    
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Uma outra escravaria de porte médio com um perfil mais ou menos semelhante à de 

Francisco de Oliveira Ledo era a de Manoel Batista dos Santos. Quando da abertura de seu 

inventário pela viúva meeira em 1827, foram descriminados 7 escravos crioulos. Destes, dois 

eram mulheres em idade produtiva: uma escrava cujo nome está ilegível, de 36 anos e uma 

outra de nome Isabel, de 17 anos. Os outros 5 eram crianças cativas na faixa etária entre 4 e 

13 anos, sendo 2 meninos e 3 meninas. É possível mais uma vez especular que a tal escrava 

sem nome fosse a mãe de todos os demais cativos do plantel, ou pelo menos de uma boa parte 

deles.280 

Na segunda metade temos outro exemplo vindo da finada Ana Maria Custódio de 

Jesus, inventariada em 1876 pelo viúvo Joaquim José de Santana. No plantel do casal foi 

acusada a existência de 8 escravos crioulos. Destes, 3 eram escravas em idade adulta, a saber: 

Antonia, 25 anos, Joana, 22 anos, e Maria 17 anos. Os outros eram crianças cativas, com 

idades que iam de 4 a 13 anos, sendo 4 homens e apenas 1 mulher. A novidade aqui, em 

comparação com plantéis médios da primeira metade do século, é o valor do patrimônio 

destes senhores, bem maior na segunda metade do século dezenove. Tanto é assim que os 

bens da defunta foram avaliados em 8.869$500, algo que equivalia ao patrimônio de alguns 

grandes proprietários. Essa diferença se deve, em grande medida, à valorização dos escravos 

verificada entre um período e outro do século.281   

Ao contrário de outras regiões do Brasil escravista, especialmente a Bahia e Minas 

Gerais, em Campina Grande foi escassa a presença de libertos como proprietários de escravos, 

pelo menos em relação às fontes pesquisadas.282 Um dos poucos casos localizados foi o de 

Joaquina de Viveiros Chaves. Esta era filha do nosso já conhecido Antonio de Viveiros 

Chaves, fruto de “tratos ilícitos” que este tivera com a escrava cabra de nome Lira, de sua 

propriedade. Com o tempo, vieram mais três outras “crias”, de nomes Maria, Manoel e João. 

                                                 
280 Ver Inventário de Manoel Batista dos Santos-1827. ADJFACCG. Aqui mais uma vez está presente a questão 
da dispersão da riqueza, um problema enfrentado especialmente por médios e pequenos proprietários. O 
montante do defunto foi avaliado em 1.740$207. Retirada a meação da viúva, restou apenas 44$365 para cada 
um dos 11 herdeiros, o equivalente ao preço de 4 egoas solteiras.  
281 Ver Inventário de D. Ana Maria Custódia de Jesus-1876. ADJFACCG. 
282 Sobre forros que se tornaram senhores de escravos ver, entre outros, OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes. O 
liberto: o seu mundo e os outros. Salvador, 1790/1890. São Paulo: Corrupio, 1988; PAIVA, Eduardo França. 
Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos. 2ª ed. 
São Paulo: Annablume, 1995; FARIA, Sheila de Castro. “Sinhás pretas: acumulação de pecúlio e transmissão de 
bens de mulheres forras no sudeste escravista (sécs. XVIII-XIX)”. In. SILVA, Francisco Carlos Teixeira da; 
CASTRO, Hebe Maria Mattos de; FRAGOSO, João Luís (Orgs). Escritos sobre história e educação: 
homenagem à Maria Yedda Leite Linhares. Rio de Janeiro: MAUAD/FAPERJ, 2001, pp. 289/329; GUEDES, 
Roberto. “De ex-escravo a elite escravista: a trajetória de ascensão social do pardo alferes Joaquim Barbosa 
Neves (Porto Felix, São Paulo, século XIX)”. In. FRAGOSO, João Luís; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de; 
SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de (Orgs). Conquistadores e negociantes. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2007, pp. 337/376.        
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Em 15/10/1806, percebendo que a morte estava próxima e temendo ser consumido pelas 

labaredas eternas do inferno, Antonio aproveitou a ocasião para deixar expressas as suas 

últimas vontades através de um testamento, com o objetivo de se redimir de alguns de seus 

pecados. Além das missas que pediu em favor de sua alma e de seus entes queridos, inclusive 

escravos seus já falecidos, resolveu deixar a escrava Lira “forra com que se do ventre de sua 

mãe tivesse nascido forra”. Imbuído da mentalidade escravocrata que imperava em sua época, 

legou para sua ex-escrava a quantia de “100$000 em dinheiro para ajuda na compra de uma 

escrava”. Não satisfeito com seu gesto de “fé e piedade cristã”, reconheceu os quatro filhos 

naturais como herdeiros universais de todos os seus bens. Pouco tempo depois de registrada 

as disposições testamentárias, Antonio Chaves Viveiros veio a falecer em 28/12/1806. Seu 

inventário foi aberto no começo do ano seguinte, em 1807. Dele constava um patrimônio 

apreciável para os padrões da época, constituído de fazendas de plantações de algodão, 

equipamentos de beneficiamento agrícola, terras, animais vacum e cavalar, casas, dinheiro e, 

principalmente, uma escravaria constituída de 16 escravos, o que o transformava num grande 

escravista. Ao final, o montante chegou a mais de 4.000$000. Deduzidas as dívidas, custas, 

doações e despesas funerárias, coube a cada um dos 4 órfãos a quantia de 468$417. 283    

Durante o tempo de orfandade, acompanhada das vistas atentas de um tutor, Joaquina 

e seus irmãos foram sustentados pelo trabalho e rendimentos provenientes de aluguéis dos 

escravos.284 Em 1814 ela casou com José Bezerra Lopes, quando passaram a morar em 

Fagundes, uma das áreas mais prósperas de Campina Grande, onde o casal tive 7 filhos. 

Desde então o patrimônio familiar teve um aumento significativo. O casamento acabou em 

novembro de 1830, em função da morte do marido. Nesse mesmo ano foi feito o inventário, 

que acusou um espólio de 5.498$038. Nesse contexto, se destacava o plantel de escravos do 

casal. Os 2 escravos herdados originalmente do pai se multiplicaram no decorrer tempo em 9, 

                                                 
283 Ver Inventário de Antonio de Viveiros Chaves-1807. ADJFACCG. Nem todos demonstraram a mesma 
“generosidade” de Antonio Viveiros Chaves em relação a supostos herdeiros concebidos com escravas. A esse 
respeito, José Ferreira Pita deixou expresso em suas disposições testamentárias o seguinte desejo: “Declaro que 
não tenho mais filhos e posto que existem uns filhos de uma escrava que tive de nome Maria os quais se 
intitulam filhos meus contudo os não reconheço por tais nem tenho certeza de o serem pela vida licenciosa de 
sua mãe que era empregada nos serviços de portas fora, nem tenho algum outro herdeiro forrado”. Ver 
Inventário de José Ferreira Pita-1832. ADJFACCG. 
284 A prática de alugar escravos de herdeiros menores parecia ser uma fórmula utilizada para valorizar o 
patrimônio dos herdeiros e evitar problemas na política de domínio senhorial. Assim aconteceu em 1865, quando 
s escravos Manoel e Romualda, trabalhadores do campo, estavam alugados por uma diária de, respectivamente, 
0$400 e 0$320, excluídos os sábados, domingos e dias santos. Por considerar o valor do aluguel abaixo da média 
de “qualquer trabalhador regular”, o juiz de órfãos determinou uma nova diária de 0$640 para Manoel e de 
0$400 para Romualda. Por seu turno, os dois escravos que a órfã Francisca recebeu de sua legítima paterna 
estavam alugados há 8 anos, conforme consta do auto de contas de 1870. Ver Autuamento de uma tomada de 
contas ao tutor João Marques de Freitas-1865. Documento avulso. Inventário de Manoel Marques de Sousa-
1858. ADJFACCG.   
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resultado de compra, reprodução natural, acréscimos trazidos pelo marido ou mesmo compra. 

Destes, 4 eram homens e 5 mulheres; 4 crioulos e 5 africanos; 6 adultos, 3 crianças e nenhum 

velho. Uma escravaria, portanto, em plena capacidade produtiva, que continuou a labutar 

arduamente de sol a sol para manter o modo de vida da filha de ex-cativa agora travestida de 

senhora.285                             

Nem só de grandes e médios plantéis, no entanto, era feita a escravaria de Campina 

Grande. Para além destes segmentos havia uma verdadeira “multidão” de pequenos 

escravistas anônimos, com plantéis entre 1 e 3 escravos, que desempenhavam importantes 

funções econômicas e políticas no contexto da sociedade local. Alguns deles deixaram 

registro de sua existência em diferentes tipos de documentos, especialmente nos inventários 

post-mortem. Este foi o caso de Escolástica Maria de São Bento, que ao morrer em 1814 

deixou um patrimônio avaliado em pouco mais de 600$000, no qual se destacavam seus 3 

escravos, a saber: “uma escrava crioula moça de nome Quitéria (...) uma cabrinha de nome 

Adriana, 9 anos (...) e um mulatinho de nome Antonio, 4 meses (...).”286     

Outra escravista que deixou poucos cativos em seu espólio foi Ana Escolástica de 

Rego Barros, moradora em Pocinhos, termo de Campina Grande. Seu inventário acusou a 

existência de apenas uma escrava. Esta se chamava Luiza, crioula que em 1841 contava com a 

idade de 20 anos.287 Havia determinados inventariados cujos patrimônios totais se reduziam a 

1 único escravo. Situações extremas como essas foram registradas em Campina Grandes. Este 

foi o caso de Antonio de Freitas Ferreira, que ao morrer deixou a “escrava parda de nome 

Josefa, 24 anos, costureira e teceleira” como único bem a ser partilhado entre os 10 

herdeiros.288      

Mesmo com a passagem do tempo, o grupo dos pequenos proprietários continuou a 

marcar a paisagem da escravidão em Campina Grande. Dentre os que sobreviveram às 
                                                 
285 Ver Inventário de José Bezerra Lopes-1830. ADJFACCG.  
286 Ver Inventário de Escolástica Maria de São Bento-1814. ADJFACCG. 
287 Ver Inventário de Ana Escolástica de Rego Barros-1841. ADJFACCG. A defunta foi casada com José Luiz 
Pereira da Costa. Mal a defunta se foi (como, aliás, era comum naqueles tempos) o inventariante casou em 
segundas núpcias com Izabel Americana de Barros. Ao filho do primeiro matrimônio, Matheus do Rego Barros, 
haveria de se juntar em 1843 um outro filho chamado Irinêo Ceciliano Pereira da Costa, que com o tempo se 
tornou o famoso advogado, escritor e abolicionista Irenêo Joffily. Em 1856 foi a vez do velho morrer. Entre o 
primeiro e o segundo inventários houve uma mudança significativa no patrimônio da família. Num intervalo de 
15 anos este passou de 2.325$256 para 14.177$710. Estas mudanças também se refletiram no perfil da 
escravaria, que pulou de 1 para 5 cativos. Ou seja, o que antes era um pequeno plantel se transformou em um 
médio plantel. Este exemplo pode ser uma evidência de que a fronteira entre as três classes de proprietários de 
escravos não era de todo intransponível, podendo se deslocar em todas as direções, tanto para cima como para 
baixo. Em outras palavras, se José Luiz Pereira da Costa migrou dos pequenos para os médios proprietários; 
outros podem ter feito o percurso inverso, dependendo de diferentes fatores conjunturais e estruturais. Ver 
Inventário de José Luiz Pereira da Costa-1856. ADJFACCG.          
288 Ver Inventário de Antonio de Freitas Ferreira-1827. ADJFACCG. Além da escrava o defunto deixou 
algumas dívidas ativas e passivas que ao final se equivaliam.  
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transformações históricas que afetaram em alguns aspectos a estrutura de posse escrava do 

município, temos os exemplos de Ana Felipa de Santiago e do casal Francisco das Chagas 

Coutinho e Margarida Maria dos Anjos. Ambos os inventários acusaram a presença de 2 

escravos cada.289 

No que diz respeito ao item cor dos escravistas campinenses, a documentação 

pesquisada é omissa, especialmente os inventários post-mortem. A única fonte que descrimina 

os proprietários de escravos locais por raça é um censo populacional de 1835, e mesmo assim 

só abrange uma pequena parte do município. Trata-se de uma lista nominativa de habitantes 

do distrito de Serra Redonda. Localizado na zona leste do território de Campina Grande, esse 

povoado não figurava entre os mais importantes do município, em termos de concentração de 

riqueza (incluindo aí os escravos) e número de moradores, se comparado, por exemplo, com 

Fagundes e Boa Vista. Feitas essas ressalvas, vejamos o que os dados ali contidos nos dizem 

sobre a questão. No referido censo foram registrados 231 “fogos”, cada um deles dirigido por 

um chefe. Quanto a “qualidade” da população, 1 era negro (0,4%) 2 índios (0,9%), 6 pretos 

(2,6%), 107 pardos (46,3%) e 115 brancos ou, em termos percentuais, 49,8%. Com poucas 

exceções, a exemplo dos dois índios alfaiates, a esmagadora maioria dos domicílios, enquanto 

unidade humana e produtiva, dedicava-se às atividades agrícolas e de criação. Quanto à posse 

de escravos, foi registrada a presença de 39 escravistas, o que significa apenas 16,9% do 

conjunto dos proprietários recenseados. Destes 31 eram brancos, 79,5%, e 8 pardos (20,5%), 

não se verificando nenhum proprietário preto, índio ou negro. O primeiro grupo detinha em 

suas mãos 212 cativos, 87,1%, enquanto o segundo apenas 18 ou 12,9% do total de 231. Aqui 

podemos perceber as clivagens raciais e sociais que informavam o acesso à escravaria.  Nesse 

sentido, é sintomático que o maior proprietário fosse branco e abastado: Manoel Carlos de 

Mello, 40 anos, casado, agricultor e criador. Com os seus 23 escravos, quase 10% do total, ele 

somava sozinho mais do que todos os escravos dos proprietários pardos juntos. Entre estes 

(com a exceção de Alexandre Pereira, com seus 9 escravos) predominavam pequenos plantéis 

que variavam de 1 a 2 cativos, com destaque para duas mulheres, a saber: Antonia Maria, 50 

anos, casada, agricultora, 1 escravo, e Ana Maria, 50 anos, viúva, com uma pequena porção 

de terras e possuidora de 2 trabalhadores escravizados.290  

Enfim, embora devamos ter precauções acerca da representatividade de tais dados, 

pelas razões já expostas, é provável que eles não estejam tão distantes da realidade de 
                                                 
289 Ver Inventários de D. Felipa de Santiago-1878 e Francisco das Chagas Coutinho e D. Margarida Maria dos 
Anjos-1883. ADJFACCG.  
290 Ver Lista nominativa dos habitantes do distrito de Serra Redonda, termo de Campina Grande-1835. Cx. 12. 
AHPB.  
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Campina Grande no século XIX, com variações conjunturais. Assim, é muito provável que a 

minoria que detinha a maior fatia dos escravos fosse socialmente classificada como branca, 

enquanto que “homens de cor”, especialmente os pardos, representassem uma parcela do 

grande contingente de pequenos proprietários e médios escravistas. 
 

Preços e ocupações de escravos em Campina Grande 
 

O peso dos escravos em relação ao montante dos bens inventariados em Campina 

Grande oscilou de acordo com cada conjuntura econômica e social, e em função da classe dos 

proprietários. De todo modo, a propriedade em escravos era uma componente estratégica no 

patrimônio senhorial. Para se ter uma idéia, o percentual médio da propriedade escrava em 

relação a todos os bens inventariados durante o período em estudo foi de 42,3%.291 Para 

tornar o quadro mais dinâmico, decompusemos esse item por década:  

 
Quadro 24: PARTICIPAÇÃO DOS ESCRAVOS NO MONTANTE DE BENS 
INVENTARIADOS POR DÉCADAS EM CAMPINA GRANDE – 1785/1888 

Período Percentual 
1785 – 1799 32,9 
1800 – 1810 25,6 
1811 – 1820 38,9 
1821 – 1830 38,5 
1831 – 1840 45,2 
1841 – 1850 41,5 
1851 – 1860 60,3 
1861 – 1870 46,9 
1871 – 1880 33,3 
1881 – 1888 17,6 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
Se excetuarmos as décadas de 1800/1810 e a de 1841/1850, verificamos uma escala 

ascensional do peso dos escravos no patrimônio dos escravistas de Campina Grande, cujo 

ápice se dá no período compreendido entre os anos 1851/1860, para em seguida ir caindo 

muito lentamente até atingir o limite de 17,6% na década da abolição. Aqui é preciso lembrar 

que, em meados do século XVIII, a economia do município cada vez mais adquiria o seu 

perfil de centro diversificado, se transformando num celeiro no fornecimento de alimentos e 

serviços para o mercado interno e, em função da conjuntura internacional de guerras 

imperialistas e coloniais na América Inglesa e na Europa, também desenvolveu um setor 

                                                 
291 A título de comparação, lembramos que o peso dos escravos na montagem de uma fazenda de café no Centro-
sul oitocentista nunca foi inferior a 40% dos investimentos totais feitos pelos senhores. Ver FRAGOSO, João 
Luís e FLORENTINO, Manolo. “Marcelino, filho de Inocência crioula, neto de Joana Cabinda: um estudo sobre 
famílias escravas em Paraíba do sul (1835-1872)”. In. Estudos Econômicos. Nº 17: (2), maio/agosto. 1987, pp. 
151/173.  
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ligado à exportação, especialmente a cultura algodoeira. Este conjunto de fatores certamente 

favoreceu a procura e a valorização de escravos, através de compra e, especialmente, através 

da reprodução natural. Durante o século, apesar de momentos de crise e retraimento, a 

mentalidade escravista dos proprietários foi cada vez mais se consolidando. O auge da época 

compreendida entre 1851 e 1860 (com reflexos ainda na seguinte) se explica por fatores tais 

como um aumento vertiginoso no preço dos escravos depois do fim do tráfico internacional e 

conseqüente valorização geral gerada pelo comércio interprovincial e pelo início de um novo 

boom algodoeiro, consolidado com a guerra civil norte-americana. O declínio relativo se 

inicia em meados do meio para o fim da década de 1870 e adentra os anos 1880, em função de 

novas oportunidades econômicas de investimentos e da conjuntura política de deslegitimação 

do cativeiro e seus reflexos locais. 

Quanto ao patrimônio individual, o peso da propriedade escrava (além das conjunturas 

mais gerais) dependia do perfil dos plantéis. Grosso modo, o percentual dos cativos tendia a 

ser mais significativo no patrimônio geral dos pequenos e médios proprietários do que em 

relação aos grandes escravistas. 

A discussão do peso da propriedade escrava em relação aos bens possuídos pelos 

inventariados está intrinsecamente ligada ao preço dos escravos. Como se sabe, na 

composição do preço dos escravos pesavam diversos fatores, indo desde variáveis mais ou 

menos objetivas como a idade, o sexo, a profissão e a aptidão, física até aspectos subjetivos 

ligados à personalidade do trabalhador. Assim, o cativo idealmente mais valorizado seria um 

homem, jovem, no auge da força física para o trabalho, especializado e “bem comportado”, de 

acordo com a lógica senhorial. No outro extremo estaria o exemplo de uma mulher, idosa, 

“achacada”, sem nenhuma especialização e com um passado de “insubordinação” ao 

cativeiro.292  

Em função disso, o preço dos escravos em Campina Grande variou ao longo do tempo, 

de acordo com as diferentes conjunturas ao longo do período em estudo, indo de alguns mil 

réis até chegar próximo de 2.000$000.293 Nesse sentido, o cativo inventariado que atingiu a 

maior valorização no município foi Raimundo, de cor fula, com 35 anos, avaliado em 

                                                 
292 Para o processo de formação dos preços dos escravos no Brasil, ver MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser 
escravo no Brasil. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1990, pp. 68/96; ANDRADE, Maria José de Souza. A mão-de-
obra escrava em Salvador. São Paulo: Corrupio, 1988. 
293 Em sua pesquisa sobre a história agrária de Campina Grande, a historiadora Marly Viana chegou a fazer uma 
interessante comparação, mostrando que o preço médio dos escravos do município era mais ou menos 
equivalente aos de mercados regionais como o Recife, porém abaixo dos praticados em municípios localizadas 
nas províncias do Centro-sul cafeeiro, a exemplo de Rio Claro-SP, aonde durante o boom cafeeiro da segunda 
metade do século XIX um trabalhador escravizado adulto chegou a valer em média 2.3000$000. Ver VIANNA, 
Marly de Almeida Gomes. Op. cit. pp. 62/63.  
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1.800$000 no ano de 1870.294 O preço médio de escravos do sexo masculino e sexo feminino, 

com idade entre 15 e 30 anos, ficou em, respectivamente, 459$000 e 447$000. A diferença de 

preços entre homens e mulheres cativas era pequena, com uma variação em favor dos 

escravos de 2,6%. Porém, essa realidade mudou muito, especialmente entre o primeiro e o 

segundo período da pesquisa. Assim, se levarmos em consideração apenas o interstício de 

1785 a 1850, verificamos que um escravo e uma escrava na mesma faixa etária acima 

apontada valiam, respectivamente, 239$000 e 233$000, uma diferença praticamente igual, ou 

seja, 2,5% em favor dos escravos homens. Já na fase entre 1851 e 1888 o preço médio 

correspondeu a 774$000 para os escravos e 636$000 para as escravas. Desta vez a diferença 

aumentou para 18% em favor dos cativos homens. Essa diferença substancial entre o preço 

dos escravos por sexo em favor dos homens se deve a várias razões, dentre elas destacamos 

duas. A primeira se refere ao impacto que o tráfico interprovincial gerou no preço dos 

escravos. Como a preferência dos senhores do Centro-sul recaia sobre escravos jovens e 

robustos (justamente na faixa etária entre 15 e 30 anos) para trabalharem na dura rotina das 

fazendas de café, seria natural que houvesse uma explosão no preço dos cativos justamente 

nesse segmento do mercado de trabalho, com uma conseqüente desvalorização do trabalho 

feminino. Por outro lado, há uma outra razão ligada às características da demografia da 

população escrava local que reforça essa hipótese. Conforme mostramos ao longo deste 

capítulo, o escravismo campinense tinha na reprodução endógena um dos seus traços mais 

marcantes, fazendo com que as mulheres escravas, pelo seu potencial de procriar, fossem tão 

ou até mais valorizada do que os homens. Com pequenas alterações conjunturais esse quadro 

se manteve até meados do século XIX. Contudo, mudanças tais como o fim do tráfico 

negreiro internacional, a intensificação do comércio interprovincial e o boom algodoeiro 

vivido pelas economias regiões alteraram irreversivelmente o cenário. Esse processo se 

completou com a aprovação da Lei 2.040 de 28 de setembro de 1871. Ao tornar o fruto do 

ventre da escrava livre, a principal fonte de reprodução do escravismo local, a mencionada lei 

                                                 
294 Ver Inventário de João Correia de Araújo-1870. ADJFACCG. Ao que tudo indica, também em Campina 
Grande o preço dos escravos, em inventários, era avaliado abaixo de seu preço real de mercado, numa possível 
estratégia utilizada pelos herdeiros para pagarem menos impostos ao governo. Analisando os livros de escritura 
de compra, venda e troca de escravos (quando efetivamente o preço se realizava) chegamos a localizar pelo 
menos dois casos em que o valor do cativo ultrapassava a casa de 1.800$000, o preço máximo encontrado para 
escravos inventariados no município. Em 1867, João Lourenço Porto vendeu por 1.900$000 Alfredo Wolf, o 
escravo Maximiano, crioulo com 17 anos de idade. Por igual valor Antonio Jacinto de Medeiros Galvão adquiriu 
junto a Manoel Gonzaga de Araújo o escravo de nome Lázaro, crioulo de 22 anos, o que dá uma diferença de 
pouco mais de 5%. Quando os escravos eram vendidos em “hasta pública”, ou seja, leiloados, a diferença tendia 
a aumentar. Foi o que ocorreu com a mulata Izabel, avaliada no inventário por 200$000 e arrematada por 
340$000 em 1836. Aqui temos uma significativa diferença de 58,8%. Ver Livros de Nota para escritura de 
compra, venda e troca de escravos-1867/1870. ACNPOCG; Documentos avulsos-1836. ADJFACCG. 
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só fez consolidar e aumentar a diferença de preço entre gêneros em favor dos homens e em 

detrimento das mulheres cativas.295    

O quadro abaixo detalha melhor a evolução dos preços dos escravos, levando em 

consideração os itens sexo e faixa-etária, dois dos mais importantes componentes da 

valorização da escravaria:  

 

Quadro 25: PREÇO MÉDIO DOS ESCRAVOS EM CAMPINA GRANDE POR 
SEXO NA FAIXA-ETÁRIA ENTRE 15 E 30 ANOS – 1785/1888 

Valor Período 
 Masculino Feminino 

1785 – 1799 80$500 90$000 
1800 – 1820 123$158 132$374 
1821 – 1830 161$381 157$027 
1831 – 1840 312$174 270$233 
1841 – 1850 390$967 372$372  
1851 – 1860 703$817 680$746 
1861 – 1870 1.026$195 822$083 
1871 – 1880 803$889 543$651 
1881 – 1888 705$556 380$357 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
Interpretando os dados, podemos observar que houve uma paulatina tendência de alta 

no preço dos escravos entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do seguinte. Entre 

1831 e 1850, o ritmo de valorização da escravaria aumentou numa escala maior, se 

intensificando entre 1851 a 1860 para atingir o pico no período entre 1861 e 1870, sofrendo 

uma pequena baixa entre 1871 e 1880 e chegando à década final da escravidão em patamares 

razoáveis, mas com crescente queda ano a ano. Por seu turno, o detalhamento por década 

confirma o que afirmamos há pouco em relação à diferença de preços entre escravos e 

escravas. Inicialmente as escravas eram até um pouco mais valorizas, pelo menos até a década 

de 1820, período esse crucial do processo de consolidação da crioulização da escravaria local.  

Em 1831, o quadro começou a se alterar favor dos escravos. Entre essa última data e 1860, a 

diferença ainda é mínima e se mantém mais ou menos estável. A partir de 1861, o ritmo da 

mudança se acelera e assim se mantém até o fim do cativeiro, chegando ao ápice no período 

                                                 
295 De certa maneira, as escrituras de compra e venda de escravos do período confirmam a tendência apontada 
pelos dados compilados nos inventários, no que diz respeito à crescente diferença no preço entre escravos e 
escravas, especialmente depois da década de 1870. Dentre as várias transações envolvendo escravos em 
Campina Grande, em 1878, destacamos duas delas. Na primeira delas Joaquim José de Souza vendeu a escrava 
de nome Eugênia, 22 anos, a Francisco Cavalcante de Albuquerque, ao passo que na segunda delas José Vicente 
Nogueira Paz vendeu o escravo Bernardino, pardo, 22 anos, a Pedro Celestino de Araújo. Enquanto Eugênia 
custou 450$000, Bernardino foi adquirido por 900$000, ou seja, uma diferença de 50% em favor deste último. 
Ver Livro de nota para escritura de compra, venda e troca de escravos-1878. ACPONCG.  
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de 1881 a 1888, quando o preço de uma escrava em média valia um pouco menos da metade 

de um escravo, em função das razões já expostas. 

As informações dos inventários são monos precisas no que diz respeito à ocupação ou 

às profissões desempenhadas pelos escravos de Campina Grande: 

 
 

Quadro 26: OCUPAÇÃO DOS ESCRAVOS DE CAMPINA GRANDE – 1785/1888 
Ocupação Quantidade Percentual 

Agricultura 27 0,9 
Serviço doméstico 15 0,5 
Pecuária 2 0,06 
Artesão 2 0,06 
Sem registro 3.034 98,5 
Total 3.080 100,0 

FONTE: Inventários post-mortem – 1785/1888. 
 
Como se pode observar pelo quadro acima, os responsáveis pela confecção dos 

inventários foram bastante negligentes em relação a esse item, pois para mais de 98% dos 

casos não temos nenhum registro. Como explicar essa omissão? Talvez essa distorção seja 

explicável, pelo menos em parte, pelas próprias características das estruturas sócio-

econômicas predominantes no município. Desde o primeiro capítulo estamos chamando a 

atenção para o fato de que a estrutura sócio-econômica de Campina Grande era bastante 

diversificada, indo desde um setor de produção de subsistência até unidades cuja produção 

estava ligada a mercados regionais e internacionais. Nesse contexto, é possível pensar que os 

escravos empregados nos diversos setores econômicos não tivessem um grau de 

especialização muito definido, em comparação, por exemplo, com as grandes plantations 

agrícolas e as zonas de mineração de outras regiões do Brasil. Assim, um mesmo cativo 

poderia estar empregado parte do ano nas lides agrícolas, em outro momento poderia se 

dedicar ao trabalho doméstico e em outra ocasião ele mesmo poderia ser encarregado de fazer 

pequenos reparos nas ferramentas e instalações da propriedade, atividade essa que em tese 

deveria ser executada por um artesão habilitado para tal.296  

                                                 
296 Essa certa flexibilidade aparece também nas listas de matrícula, um documento mais minucioso em relação à 
descrição da profissão da escravaria. O plantel de José Francisco da Costa Agra era constituído por 17 escravos. 
Destes, 13 estavam empregados na agricultura e os 4 restantes foram classificados como “criados”, a saber: 
Luzia, 7 anos, Martiniano, 6 anos, Bento, 5 anos e Barnabé, 2 anos, todos filhos da escrava Maria, 25 anos, 
trabalhadora agrícola. É possível que o serviço doméstico, por ser mais “leve” em comparação com outras 
atividades dispendiosas, funcionasse como uma espécie de escola de aprendizagem no mundo do trabalho 
escravo. Com o tempo eles passariam a desempenhar atividades no campo que exigiam maior esforço físico. É o 
que deve ter acontecido com Antonia, que quando criança deve ter sido doméstica e com o tempo foi transferida 
para trabalhar no plantio e beneficiamento do algodão da fazenda “Pau Ferro”, pertencente a seu patrão. Esse 
deve ter sido também o “destino” dos seus 4 filhos e muitos outros “escravinhos”. Por outro lado, não devemos 
esquecer que a mudança de ocupação também era uma estratégia de domínio senhorial para punir ou, ao 
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Isso não impedia, porém, que os escravos desempenhassem predominantemente uma 

atividade. Nesse sentido, apesar da pouca representatividade estatística do quadro montado 

acima, no geral os números aí expostos devem estar próximos do que se passava na realidade. 

Talvez o peso das ocupações seguisse aquela ordem, com a maior parte de escravos sendo 

utilizada nas múltiplas atividades agrícolas, vindo em seguida os empregados nas lides 

domésticas e por fim uma pequena parcela especializada em diversos ofícios artesanais, quer 

seja no interior das propriedades rurais, quer no núcleo urbano do município.  

Uma análise detida da composição dos bens contidos nos próprios inventários aponta 

nesta direção. A existência de terras de plantar em quase todos os inventários, acompanhada 

de lavouras e safras de algodão, cana, milho, feijão, mandioca etc; a presença em grande 

escala de ferramentas de trabalhos, especialmente o tripé, a enxada, o machado e a foice. As 

descrições de equipamentos tais como alambiques, máquinas de descaroçar e prensar algodão 

e aviamentos para o fabrico de farinha são indícios seguros de que a maioria dos escravos 

campinenses estava empregada em ocupações agrícolas, quer seja numa grande propriedade 

ao lado de vários parceiros ou numa pequena gleba ao lado do senhor e de seus familiares. Por 

outro lado, a freqüência com que aparecem os rebanhos de animais graúdos e miúdos 

(especialmente de gado vacum e cavalar), os currais e cercados, as marcas de ferrar, as 

cangalhas, as esporas e as selas nos faz concluir que a pecuária também era um importante 

setor a empregar escravos em suas lides cotidianas. 

Ainda nessa linha de raciocínio, lembramos que as casas e os objetos que compunham 

a sua decoração interna eram descriminados com todo esmero nos inventários pesquisados; 

isto devido à importância das mesmas não só como lugar de morada, mas também como 

espaço de produção, variando em luxo e diversidade de acordo com as posses do proprietário, 

indo desde modestos casebres de pau-a-pique até suntuosos sobrados de pedra e cal. Numa 

sociedade em que o trabalho manual era depreciado, não é de estranhar que os proprietários 

fizessem de tudo para manter o seu ócio mediante o emprego de escravos nas lides mais 

comezinhas do cotidiano. Nesse sentido, a presença de escravos domésticos, especialmente os 

do sexo feminino, era algo onipresente nos lares da antiga Campina Grande. Aí eles 

desempenhavam tarefas tais como a preparação dos alimentos, o cuidado com as crias do 

patrão, a manutenção da casa asseada, o levar recados para a vizinhança e tantas outras mais. 

Alguns escravos, seja por imposição de seus senhores ou mesmo por iniciativa própria, 

dominaram ofícios artesanais de pedreiros, sapateiros, carpinteiros, ferreiros, oleiros, 

                                                                                                                                                         
contrário, premiar escravos, conforme veremos no último capítulo. Ver Lista Nº 166 dos escravos pertencentes a 
José Francisco da Costa Agra-1872. Documento avulso. SEDHIR/UFCG.  

177 



 

especialmente com as novas oportunidades que surgiam com o desenvolvimento do município 

ao longo do século XIX. 

O quadro de ocupações da escravaria campinense traçado acima, a partir de uma 

leitura dos inventários post-mortem, de certa maneira se confirma quando contrastamos com 

os dados do censo de 1872 e da matrícula. Dos 840 trabalhadores escravos considerados aptos 

para o trabalho pelo recenseador, excluídos os muitos velhos e as crianças, 509 estavam 

ocupados em atividades agropecuárias, ou seja, 60,5%. Como empregados domésticos foram 

classificados 329 trabalhadores, o que traduzindo em percentual dá significativos 39,3%. Por 

fim, foram encontrados 2 escravos artesãos urbanos, apenas 0,2% do total.297 

Finalmente, num levantamento parcial em 49 matrículas, abrangendo um total de 260 

escravos, constatamos que 72,3% foram descritos como trabalhadores empregados na 

agricultura, 26,8% em trabalhos domésticos e 0,9% eram vaqueiros, não se tendo o registro de 

nenhum artesão ou trabalhador urbano.298        

   Traçado o quadro histórico, demográfico e econômico da escravidão em Campina 

Grande, nos perguntamos: em que medida essas condições, por assim dizer materiais, 

interferiram no padrão de sociabilidade estabelecido entre senhores e escravos? É o que 

desenvolveremos no capítulo seguinte, discutindo o trabalho, a vida cotidiana e a importância 

da familiar e da rede de parentesco na formação de uma comunidade escrava na Campina 

Grande oitocentista. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
297 Ver Recenseamento...Op. cit.  1872. Convém lembrar que o recenseador juntou os escravos agrícolas e os 
empregados na pecuária na rubrica de “trabalhadores do campo”. Por outro, é possível que os artesãos estejam aí 
sub-representados, pois nesse rol foram incluídos apenas os que desempenhavam suas funções na cidade, quando 
sabemos que havia escravos que desempenhavam seus ofícios nas propriedades rurais. A título de exemplo, 
podemos citar o caso de José Gonçalves de Oliveira. Entre seus bens constavam terras de plantar e criar, 
benfeitorias, animais, casas e “uma tenda de ferreiro velha arruinada”. Além de dar conta de todo o trabalho da 
casa e do campo, é possível que algum dos 5 escravos do plantel fizesse o serviços artesanal extra de reparos 
corriqueiros nos bens da propriedade, como o conserto de ferramentas, no interior de tal tenda. Ver Inventário de 
José Gonçalves de Oliveira-1838. ADJFACCG.  
298 Ver Lista de matrículas de escravos do município de Campina Grande-1872. Documentação avulsa. 
SEDHIR/UFCG.  
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CAPÍTULO III 

TRABALHO, SOCIABILIDADE, FAMÍLIA E PARENTESCO 

ESCRAVO EM CAMPINA GRANDE 
 

No capítulo anterior traçamos um perfil demográfico e econômico do escravismo 

campinense. Interessa-nos discutir como essa realidade mais ampla condicionou o processo de 

formação de uma cultura de resistência, priorizando a experiência escrava. Se, como vimos 

nos capítulos anteriores, a temática da escravidão foi pouco trabalhada pelos historiadores de 

Campina Grande, quando se trata de discutir a condição dos escravos como atores dessa 

mesma história o silêncio se torna ensurdecedor. Nossa intenção, a partir de agora, é 

problematizar esse silêncio e avançar na hipótese da constituição de uma cultura de 

resistência, tecida ao longo do século XIX, que transformou os cativos em importantes 

protagonistas da história local, experiência essa que gestava-se no mundo do trabalho e se 

estendia para todas as dimensões da vida social. Neste capítulo discutiremos em primeiro 

plano o cotidiano do trabalho e as relações de família e parentesco no contexto de formação 

de uma comunidade de interesses. 
 

O trabalho escravo: entre o fardo, a resistência e a negociação 
 

Com a voga neoliberal hegemônica até recentemente, a categoria do trabalho perdeu 

prestígio político e acadêmico, a ponto de alguns arautos da pós-modernidade diagnosticar o 

seu virtual desaparecimento. Operações ideológicas à parte, o fato é que os mundos do 

trabalho ainda continuam a ser espaços fundamentais para a compreensão da lógica e das 

relações sociais e de poder tecidas pelos homens no tempo e no espaço, se constituindo num 

conceito do qual o historiador não pode prescindir. Esse raciocínio fica ainda mais evidente 

quando se trata das sociedades escravistas modernas, que tinham na exploração de homens e 

mulheres transformados em mercadorias um de seus fundamentos histórico. Nesse sentido, 

devemos concordar com o historiador americano Stuart Schwartz, que ao parafrasear uma 

famosa passagem de Marx afirmou que o trabalho escravo era o “segredo interno” do 

escravismo.299 Em outras palavras, é uma importante chave explicativa do complexo universo 

da escravidão africana que se implantou e desenvolveu em várias regiões da América. Por isso 

mesmo toda pesquisa que se preze deve ter como horizonte esses pressupostos 

epistemológicos e historiográficos. É óbvio que a escravidão não era apenas um sistema de 

                                                 
299 Ver SCHWARTZ, Stuart. Segredos internos. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.   
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exploração, se constituindo num complexo processo de relações sociais que se 

interpenetravam no tempo e no espaço, envolvendo não apenas os senhores e os escravos. O 

próprio autor citado reconhece isso, ao ressaltar a importância da resistência escrava e do 

compadrio para a formação de uma comunidade negra, numa prova de que cultura escravas e 

trabalho podem e devem caminhar juntos na análise histórica concreta.300 

 Reconhecer esses pressupostos é necessário, porém não é suficiente. Sabemos que 

apesar de traços comuns a todas as sociedades escravistas do Novo Mundo, os processos de 

trabalho escravo variaram no tempo e no espaço, obedecendo a dinâmicas históricas próprias. 

Contavam muito nessa variação fatores tais como dimensões da propriedade, tipo de 

atividade, tamanho do plantel, técnicas empregadas, tradições de trabalho herdadas, 

conjunturas históricas, personalidades senhoriais e outros mais. 

Conforme vimos em capítulos anteriores, o antigo município de Campina Grande se 

caracterizava por ter uma estrutura sócio-econômica diversificada, combinando produção e 

comércio, culturas de exportação e de subsistência, pequenas, médias e grandes propriedades. 

Em relação à propriedade escrava, embora predominassem os pequenos e médios plantéis, 

também tínhamos a presença de uma expressiva participação de grandes escravarias, que 

lembravam as plantations típicas de outras regiões tradicionais do Brasil e até das Américas, 

especialmente o setor algodoeiro. Vejamos então algumas características do trabalho escravo 

local e sua dinâmica ao longo do século XIX. 

Uma característica marcante do trabalho escravo em Campina Grande era a sua pouca 

especialização, em comparação com a escravaria de outros municípios do Império, como 

começamos a demonstrar no final do capítulo anterior. Retomamos agora a temática em outro 

patamar, verticalizando a análise. Esse processo se materializava de várias maneiras, tanto 

numa dimensão individual como social. Desse modo, em sua trajetória individual de vida, o 

cativo poderia passar por diferentes experiências. Assim, ainda criança, ele iniciava 

                                                 
300 Ao fazer o balanço dos desdobramentos da produção acadêmica sobre a temática da escravidão no pós-
centenário da abolição, Schwartz afirma que “a nova historiografia da escravidão brasileira deixa clara a 
importância de se compreender a organização da escravidão e seu funcionamento tanto como forma de trabalho 
quanto como sistema social e cultural, para que seja possível entender suas conseqüências teóricas e sistêmicas 
mais amplas para a compreensão da história do Brasil (...)”, raciocínio esse que podemos perfeitamente estender 
para a própria perspectiva adotada pelo autor em seus escritos. É por tudo isso que consideramos deslocada a 
crítica da historiadora Sandra Graham, para quem Schwartz teria censurado os estudos recentes sobre a 
escravidão que enfatizam o papel da cultura, em detrimento da centralidade do trabalho, enquanto categoria de 
análise na conformação da vida dos escravos. Na verdade, o que o autor faz, do nosso ponto de vista, é chamar a 
atenção para as limitações tanto de abordagens economicistas quanto culturalistas. Aliás, entendemos que as 
obras de ambos têm mais pontos em comum do que de divergências, havendo muito mais uma diferença de 
ênfase do que de conteúdo. Ver, respectivamente, SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: 
EDUSC, 2001, p. 29; GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana diz não: histórias de mulheres da sociedade 
escravista brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 49.            
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precocemente seu aprendizado no universo da escravidão, justamente através do trabalho, 

desempenhando pequenas tarefas nas lides domésticas. À medida que crescia, ele era 

transferido para o campo, onde dava os primeiros passos nas atividades produtivas, 

aprendendo a cuidar de pequenos animais e ajudando nas atividades agrícolas mais simples, 

como a colheita do algodão. Quando chegava à idade adulta, geralmente depois dos 14 anos, 

ele se inseria definitivamente no mundo do trabalho, sendo obrigado a assumir plenamente as 

atividades laborais, notadamente aquelas mais pesadas ligadas à pecuária e à agricultura. Por 

fim, se chegasse à velhice, o ciclo se fechava, quando então ele voltava a desempenhar 

funções que havia exercido na infância. Por outro lado, em perspectivas mais amplas, o grupo 

escravo poderia desempenhar múltiplas tarefas, às vezes inclusive de forma concomitante, tais 

como a de trabalhador do eito, criado, artesão que fazia os reparos de manutenção das 

ferramentas e equipamentos do campo etc.301 

A grande maioria dos trabalhadores escravos de Campina Grande estava empregada 

nas atividades rurais. Aqui é preciso fazer uma distinção entre os diversos tipos de 

propriedades.  Grosso modo, nas pequenas e médias propriedades, aquelas que tinham entre 1 

e 9 escravos, é provável que os escravos laborassem ao lado do senhor, de seus familiares e de 

alguns agregados ocasionais, enquanto nas grandes propriedades, aquelas com 10 ou mais 

escravizados, o processo de organização do trabalho talvez fosse mais impessoal.302 Por seu 

turno, havia uma pequena parcela de trabalhadores escravizados que se dedicava às poucas 

oportunidades oferecidas no meio urbano.303   

                                                 
301 Um exemplo típico dessa situação vem de um proprietário local de nome José Avelino de Almeida, em litígio 
com parte de sua escravaria em 1880. Quando da matricula de 1872, este senhor registrou 7 cativos, dentre eles 
Rosa e suas 4 filhas: Henriqueta, Jovina, Maria e Joana. No item “profissão”, todos foram descritos como 
“criados”, porém na margem direita da folha há a seguinte observação: “Rosa e suas quatro filhas empregam-se 
no serviço doméstico e todas casualmente em serviços agrícolas”. Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. 
Apelação civil do juízo de Direito da cidade de Campina Grande. Apelante, o Juiz de Direito. Apelado. José 
Avelino de Almeida, senhor dos escravos Pedro, Rosa, Henriqueta e outros-1880. AIAHGP.        
302 O fenômeno do absenteísmo, típico de algumas regiões escravistas como o Caribe, foi prática rara no 
município de Campina Grande e, de resto, na maior parte do Brasil escravista. Pela análise dos inventários é 
possível concluir que a esmagadora maioria dos escravistas campinenses residia em suas propriedades, 
administrando diretamente o trabalho da escravaria. Isso, como veremos, terá implicações políticas para o 
processo de sociabilidade e resistência escrava. Ver KLEIN, Herbert S. A escravidão africana: América latina e 
Caribe. São Paulo: Brasiliense, 1987.      
303Apesar de seu caráter acanhado, o núcleo urbano de Campina Grande, no período em discussão, sofreu 
transformações no curso dos oitocentos, abrindo novas oportunidades de trabalho para os escravos  e ex-escravos 
em atividades e ofícios tais como carpinteiro, sapateiro, ferreiro, pedreiro, ao ganho, pequeno comércio etc. Em 
1831, o preto Marcolino, escravo da viúva do finado Manoel Alves Bezerra, possuía, em umas casinhas alugadas 
na rua do meio, um estabelecimento de “secos e molhados”.  Por sua vez, o forro Cristóvão, morador na rua do 
comércio, juntamente com sua mulher ganhava a vida vendendo em dois tabuleiros de madeira guloseimas da 
culinária afro-brasileira aos potenciais fregueses da cidade. Ver Inventários de Manoel Sabino do Nascimento-
1831 e Cristóvão, liberto-1863. ADJFACCG  

181 



 

A labuta dos trabalhadores escravizados locais não era nada fácil. Já com o 

aparecimento dos primeiros raios do sol eles eram obrigados a despertar, quase sempre 

acompanhados do acorde do canto dos galos, os relógios naturais daquele tempo304, dando 

início a uma longa jornada de trabalho que, dependendo da atividade, poderia se estender até 

altas horas da noite. Nesse sentido, podemos afirmar que praticamente não houve ocupação 

econômica desenvolvida no antigo município de Campina Grande em que os cativos não 

estivessem empregados. Assim, de forma exclusiva ou ao lado de trabalhadores livres, lá 

estavam eles nas fazendas e currais, cuidando do gado, na condição de vaqueiros ou 

auxiliares; plantando e colhendo a mandioca, para depois produzir a farinha, que juntamente 

com a carne seca era um dos principais componentes da dieta regional; extraindo da cana de 

açúcar aguardente e rapadura, produzidas nas engenhocas locais; desempenhando as mais 

variadas funções domésticas, quer seja no interior de modestas casas de pau-a-pique ou então 

em casas-grandes, feitas de materiais mais nobres, tais como tijolo e telha ou mesmo pedra e 

cal; trabalhando como ferreiros, sapateiros, marceneiros, pedreiros e demais ofícios 

artesanais; marcando presença no pequeno comércio, feito nas redondezas e, principalmente, 

nas famosas feiras semanais, realizadas nas quintas-feiras e aos sábado, onde compravam, 

vendiam e trocavam os mais diversos tipos de mercadorias. No século XIX, com o boom 

algodoeiro gerado pelo aumento da demanda local e internacional, o município se 

transformou numa destacada praça fornecedora desse produto agrícola. E, mais uma vez, os 

escravos foram intensamente empregados, desde o plantio, a colheita, o beneficiamento, o 

ensacamento até o seu transporte.305  

                                                 
304 O canto dessa sagrada ave para a tradição cristã, junto com o badalar dos sinos das igrejas, era o principal 
marcador de tempo que pontilhava o cotidiano da sociedade. Em 1865, a cadeia da cidade foi arrombada, desta 
vez para a soltura do preso Antonio da Costa Freire Maracajá.  Com a abertura dos procedimentos formais de 
investigação policial, chegou-se à conclusão que o mentor do delito foi um irmão do preso, o cidadão Patrício da 
Costa Freire Maracajá, morador na vila de São João do Cariri, que veio acompanhado de outras pessoas, dentre 
elas um seu escravo de nome Damião. Ao ser interrogado, este informou que seu senhor saiu acompanhado logo 
“depois do galo cantar duas vezes”. Ver Autuamento de uma portaria sobre o arrombamento de um alçapão da 
cadeia e fuga do criminoso Antonio da Costa Maracajá-1865. Documento avulso. ADJFACCG.           
305 O algodão já era uma cultura de importância para a economia local desde pelo menos o final do século XVIII. 
Este fato foi reconhecido em documentação oficial quando da criação de uma vila próxima ao município de 
Campina Grande. Ali é dito que o grande povoamento do território desta última devia-se à produção algodoeira. 
Era uma cultura relativamente “democrática”, sendo praticada até por escravos, que com o seu produto 
formavam um pecúlio utilizado para vários fins, dentre eles a compra da liberdade. Contudo, isso não impedia 
que fossem os grandes proprietários os mais favorecidos com o monopólio das melhores terras, a produção das 
maiores safras (incluindo aí aquisição da produção de pequenos e médios proprietários), os mais sofisticados 
equipamentos do plantio e beneficiamento da planta, e, o mais relevante, com o controle do maior número de 
trabalhadores escravos e não escravos ao dispor desses proprietários. Ver Carta de José Bispo de Pernambuco, 
secretário do governo da capitania de Pernambuco a José da Silva Coutinho, ouvidor geral da comarca da 
Paraíba, em 16 de março de 1799. Cx. 01. AHPB. Para um histórico do algodão em Campina Grande, ver 
ALMEIDA, Josefa Gomes de. Latifúndio e algodão em Campina Grande: modernização e miséria. Mestrado em 
História. Recife: UFPE, 1985.              
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Essas características implicavam em diferentes condições e ritmos de trabalho, em 

termos, por exemplo, de vigilância, moradia, vestimentas e alimentação. Embora a 

documentação compulsada seja, em muitos aspectos, bastante lacunar em relação a estas e a 

outras questões correlatas, podemos aqui traçar em linhas gerais o estado da questão. 

A questão da vigilância e do controle social se reveste de importância tal no âmbito da 

escravidão que não podemos pensar a própria existência de qualquer sociedade escravista sem 

o recurso da violência, vista em suas várias manifestações ( seja real, seja simbólica) a 

permear o cotidiano de senhores e escravos, fosse através da humilhação, da ameaça, e até do 

uso do chicote. Em Campina Grande, os próprios senhores comandavam diretamente o 

processo de trabalho, mormente nas pequenas e médias propriedades, mas também nas 

grandes.  

Contudo, verificamos que pelo menos em algumas destas últimas a tarefa era delegada 

pelos senhores a feitores especialmente contratados para tal fim. Este era o caso do português 

José Antonio Vila Seca, cujo feitor se chamava Antonio de Campos. Representante típico das 

elites escravistas de seu tempo, o coronel Vila Seca era possuidor de uma fortuna considerável 

para os padrões da época, incluindo aí terras, rebanhos, plantações, imóveis, dinheiro, objetos 

em ouro e prata e, obviamente, escravos. Seu inventário acusou a presença de 39 cativos, 

entre africanos e crioulos, homens, mulheres e crianças.306 O mais provável é que os escravos 

fossem distribuídos pelas diversas propriedade que o português possuía, embora talvez a 

maioria deles estivesse concentrada no sítio Massapé, o centro de gravidade da vida 

econômica e social da família. Aí eles desempenhavam as mais variadas funções. A safra de 

mais de 32 sacas de algodão em pluma, que os herdeiros se orgulhavam de ter embarcado para 

a Europa naquele ano, foi resultado de um duro esforço da escravaria nos messes anteriores. 

Assim, por exemplo, organizados em turmas eles limpavam e prepararam o terreno com as 

muitas foices, enxadas e machados constantes do inventário. Concluída essa etapa, cuja 

ocorrência se dava entre os meses de setembro e novembro, cuidavam de iniciar a plantação 

com o uso de um ferro de cova e introduziam nos orifícios feitos na terra as sementes da 

planta. Enquanto elas cresciam, era necessário um cuidado constante com os inimigos 

naturais, tais como as pragas, os animais e as ervas daninhas. Quando os primeiros frutos do 

algodoal afloravam, geralmente a partir de julho do ano seguinte, era chegada a hora da 

colheita. Com cestos em punho, os escravos passavam em revista cada fileira da planta, 

depositando em seu interior o “ouro branco”. Depois disso, cada escravo se dirigia com o 

                                                 
306 Para o que se segue, ver Inventário do coronel José Antonio Vila Seca e sua mulher D. Francisca José de 
Jesus-1826. ADJFACCG.   
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cesto cheio de algodão para o serviço de pesagem em uma “balança grande de madeira e 

ferrada”, sempre sob o olhar vigilante do senhor e/ou do feitor. Se ao final do dia o escravo 

atingisse ou ultrapassasse a cota estabelecida previamente, poderia receber algum tipo de 

incentivo em forma de dinheiro ou outro beneficio qualquer. Caso, porém, a cota não fosse 

atingida, o escravo poderia ser punido exemplarmente; a pena poderia ir de umas palmatoadas 

até um castigo mais duro, dependendo das circunstâncias.307 Antes de seu beneficiamento, o 

algodão era colocado em um pátio da propriedade, onde os raios solares dos meses 

subseqüentes para a secagem eram aproveitados. Depois de completado esse primeiro ciclo, 

tinha início o processo de beneficiamento da cultura do algodão, cujo fardo recaía mais uma 

vez, literalmente, sobre as costas dos escravos. Esta etapa era feita quase toda nas 

dependências de “um armazém com duas portas e duas janelas e 400 telhas”, a começar pela 

separação do caroço e da pluma, processado por “quatro engenhos de descaroçar algodão com 

seus bancos usados”, cada um deles manipulado por dois escravos.308 Feito o descaroçamento, 

o algodão estava pronto para ser ensacado em uma prensa “de ensacar lã de ferragem em 

muito bom uso”. Findo todo o processo, o algodão estava pronto para ser exportado, quando 

era conduzido em lombos de animais cavalares dirigidos por grupos de cativos tropeiros rumo 

ao porto do Recife, onde depois de fazerem seus negócios os senhores e seus intermediários 

faziam a “festa” com o lucro obtido, caso tudo corresse conforme seus pragmáticos cálculos e 

a conjuntura fosse favorável. 

Além de se ocuparem com as culturas de exportação, os escravos também se 

dedicavam à produção de alimentos. Esta era feita em roças próprias ou, como era mais 

comum, no mesmo terreno onde era plantado o algodão, de forma consorciada, no intervalo 

entre uma fileira e outra. É importante lembrar que, além da alimentação, as plantações de 

subsistência consorciadas tinham outras serventias, como barreira natural de proteção ao 

algodão em fase de crescimento. No roçado de algodão do sitio Massapé daquele ano, por 

exemplo, foi plantado “milho, feijão, geremum (...) e o mais que se acha dentro do dito 

roçado”. Por outro lado, em uma outro sítio do coronel Vila Seca, localizado em Alagoa 

                                                 
307 No inventário deste e de outros proprietários locais encontramos vários instrumentos de suplício, tais como 
grilhões, correntes, algemas etc. No inventário do padre Leonardo José Ribeiro, senhor de 17 escravos, consta 
entre os bens descritos “três correntes de ferro” e “dois ferros de pescoços de escravos”. Ver Inventário do padre 
Leonardo José Ribeiro-1834. ADJFACCG.         
308 Essa era uma das etapas do processo mais críticas para os interesses senhoriais, pois o algodão com caroço 
poderia se tornar um alvo fácil para a ação devoradora da ratazana no interior dos depósitos. Foi com essa 
preocupação, por exemplo, que o tutor dos filhos do finado João Luiz Lourenço solicitou que o depositário dos 
bens dos órfãos liberasse, “sem a menor perda de tempo”, alguns escravos da legítima paterna para o serviço de 
descaroçamento e ensacamento da safra de 1824. A razão alegada é que o algodão “estava sofrendo um grande 
prejuízo pela destruição que lhe tem feito os ratos”. Ver Inventário de João Luiz Lourenço-1821. ADJFACCG.         
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Nova, havia um roçado com “6.000 covas” de mandioca. Esta, depois de colhida, descascada, 

triturada e torrada, se transformava em farinha, o famoso “pão da terra”; esse trabalho era 

executado majoritariamente pelas mulheres escravas.309       

Na hierarquia vigente no universo do trabalho escravo, o ser vaqueiro parecia ser uma 

aspiração de muitos, embora alcançada por poucos. Além dos ganhos materiais óbvios, 

através da possibilidade de formação de um pecúlio proveniente do sistema de quarta, esta 

atividade também trazia outras importantes vantagens para os trabalhadores escravos, como 

uma maior liberdade de movimentação. Não devemos esquecer que a este “tipo social” 

estavam associadas características tais como a destreza, a coragem e a valentia, valores estes 

caros àquela sociedade e ainda hoje presentes no imaginário popular da região.310 Na 

escravaria de Manoel Gonçalves de Freitas, identificamos dois deles; trata-se de João e 

Antonio, ambos angolanos. Provenientes de sociedades em que se praticava a pecuária, esse 

saber deve ter sido um fator importante para que se sobressaíssem num plantel constituído de 

23 escravos, numa época em que os africanos, apesar de minoria, ainda continuavam a ter um 

peso considerável na escravatura local.311 Por outro lado, a exemplo de Manoel Gonçalves de 

Freitas e de outros grandes proprietários locais, o coronel Vila Seca também combinava 

atividades agrícolas com a pecuária. Seu rebanho era formado por 393 cabeças de gados 

vacum, cavalar, cabrum e suíno. Esses animais eram criados em uma outra propriedade do 

defunto, denominada “Fazenda Santa Catarina”, onde existiam “três currais de madeira de 

pau-a-pique com 1.000 estacas cada um”. Alguns escravos eram deslocados para a fazenda; lá 

parceiro de cativeiro) que ficava cuidando para que eles não destruíssem ou invadissem as 

áreas delimitadas para as culturas. Os escravos labutavam na fazenda separando as crias 

recém nascidas, ferrando os animais com “marcas de ferrar”, abatendo reses para o 

                                                 
309 A exemplo de muitos outros inventários pesquisados, no do coronel Vila Seca havia aviamentos para o 
fabrico da farinha, dentre os quais “uma roda velha de moer mandioca” e “uma prensa de pau d’arco de fazer 
farinha nova e pronta”.   
310 Um dos mais famosos poetas populares do Nordeste era, ao que tudo indica, vaqueiro. Chamava-se Inácio, de 
sobrenome Catingueira, isso por ter nascido no distrito de mesmo nome nos sertões de Piancó da Província da 
Paraíba. De condição escrava, filho de uma africana de nome Catarina, tornou-se livre graças a seus esforços e 
talentos.  Em 1870 (ou, para outros, em 1874) participou vitoriosamente de um desafio poético que teria durado 
8 dias seguidos na feira de Patos, com Romano da Mãe d’Água, cantador até então invencível. Seus versos, 
apesar de ambíguos, contêm uma forte carga satírica em relação aos preconceitos sofridos pelos escravos e seus 
descendentes, como expresso na seguinte estrofe: “Coisa que eu faço no mato/ Ninguém faz no tabolêro/ O que o 
branco faz no duro/ Eu faço no atolêro/ O que faz no mês de março/ Eu tenho feito em janeiro/ O branco bem 
amontado/ O nego em qualquer sendêro/ A concessão que lhe faço/ É corrê no meu acero/ Embora o diabo lhe 
ajude/ Eu derrubo o boi primêro”. Ver NUNES, Luiz. Inácio da Catingueira, o gênio escravo. João Pessoa: SEC, 
1979. Para a correlação histórica entre a produção poética dos cantadores populares do norte e o universo da 
“civilização do couro” ver, CASCUDO, Luís da Câmara. Vaqueiros e cantadores. São Paulo: Global, 2005.  
311 Ver Inventário de Manoel Gonçalves de Freitas-1834. ADJFACCG. 
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fornecimento aos açougues da redondeza e aproveitamento do couro, galopando atrás de 

alguma novilha desgarrada ou então amansando bois ou cavalos selvagens. 

O trabalho dos escravos domésticos também era um recurso fundamental de que os 

senhores lançavam mão para a execução das atividades ordinárias no cotidiano da escravidão, 

numa sociedade em que o número de dependentes contava muito para o status de um 

indivíduo. Assim, por exemplo, as escravas (às vezes com a supervisão da senhora) eram 

encarregadas da preparação das comidas em tachos, caldeirões, bacias e panelas; de varrerem 

os interiores das casas, arrumarem os móveis e utensílios, recolherem e darem fim aos 

excrementos produzidos regularmente por seus moradores e visitantes, lavarem e passarem 

etc. A título de exemplo, citemos o caso de Jacinta, escrava crioula, com 30 anos de idade, 

casada com um cativo do plantel chamado Joaquim, africano do Congo; ela foi descrita no 

inventário como sendo “cozinheira e engomadeira”. Sob sua responsabilidade ficava o 

preparo da comida de seus companheiros de cativeiro, colocada no interior de cuias de barro e 

“engolida” com uso das mãos no próprio chão do ambiente de trabalho. Também lhe cabia 

preparar as refeições de seus patrões, servida em maior quantidade e melhor qualidade em 

luxuosos pratos e tigelas, numa “mesa grande de jantar com pés supostos de madeira de 

cedro”, acompanhados de colheres, garfos e facas de prata. Eram também suas mãos calejadas 

responsáveis por passar, com “um ferro de engomar roupa com caixa de latão e 2 lingotes de 

ferro”, as roupas de seus senhores e familiares, como uma “farda de pano fino azul forrada de 

casimira encarnada com botões amarelos” que o defunto exibiu com orgulho em ocasiões 

solenes de sua existência, em eventos privados ou em cerimônias públicas, rituais de reforço 

do status e da hierarquia social como, por exemplo, nas procissões do Santíssimo Sacramento, 

Irmandade da qual ele era procurador.312           

Ao que parece, as grandes propriedades locais perseguiam o ideal da auto-suficiência, 

o que se refletia na divisão do trabalho escravo. Por isso mesmo é que além de se dedicarem 

às atividades agropecuárias e domésticas, os mancípios eram empregados em outras 

ocupações necessárias para a manutenção e reprodução das relações sociais no interior das 

mesmas. É o caso dos escravos que tinham alguma habilidade ou ofício manual. O fato de nos 

inventários aparecerem com certa freqüência a menção a objetos, tais como martelos, serrote, 

                                                 
312 Segundo os estatutos que a regulamentavam, esta Irmandade religiosa era “composta de pessoas brancas de 
um e outro sexo, que além de professarem a Religião Católica Apostólica Romana, tiverem bons costumes e 
outras qualidades que as distingam”, sendo expressamente vedado aos seus quadros a entrada daquelas “pessoas 
que além de terem maus costumes, professarem Religião diferente, forem menores de 21 anos ou escravos”. Ver 
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento Criada na Igreja Matriz da Cidade de Campina Grande, 
de que é Padroeira Nossa Senhora da Conceição, Província da Paraíba do Norte- S/D. Documento avulso. 
ADJFACCG.   
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torno de ferreiro, formão, lima etc, pode ser um indício seguro de eles eram responsáveis 

pelos reparos e pela fabricação das ferramentas e equipamentos da propriedade. 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração quando se trata das condições de 

vida e trabalho escravo diz respeito ao padrão de moradia. Aqui mais uma vez é preciso levar 

em consideração as características sócio-econômicas do escravismo local. Nesse sentido, para 

a compreensão de sua configuração, devemos levar em conta os materiais, as formas e as 

técnicas arquitetônicas adaptadas ao contexto local, com múltiplas implicações para as 

relações espaciais e sociais presentes no cotidiano de senhores e escravos. Tomando mais uma 

vez como parâmetro de investigação a série de inventários post-mortem do século XIX, 

verificamos que a maioria dos cativos residia junto com os seus proprietários, seja por 

limitações materiais ou opção política, em casas simples com poucas divisórias, construídas 

em pau-a-pique ou mesmo de tijolos e telhas, ao rés-do-chão, numa convivência mais próxima 

com seus proprietários (se comparada com as regiões de grandes plantations clássicos do 

Centro-sul), em que momentos de colaboração e tensão se alternavam na vida cotidiana.313                         

As poucas senzalas coletivas encontradas nos inventários locais talvez não se 

diferenciassem muito do padrão geral de conforto em relação à maioria das moradias 

experimentadas pelos escravos de Campina Grande. O material empregado e a simplicidade 

dos aposentos talvez fossem os mesmos; é o que podemos apreender de alguns exemplos. No 

sítio Massapê, a sede do complexo econômico e social do já mencionado coronel José 

Antonio Vila Seca, havia “uma casa velha” com 4.000 telhas, 4 portas e 1 janela, avaliada em 

30$000, que servia de senzala.314 É possível que ela fosse destinada especialmente aos 

escravos do eito, enquanto os domésticos viviam no interior da casa-grande junto a seus 

senhores. 

Em algumas dessas propriedades é possível pensar que, para efeito de moradia, os 

escravos fossem divididos entre solteiros e casados. No inventário de Joaquim José dos 

Santos Porto, por exemplo, consta a descrição de “duas moradas de pretos”. Ao que parece, 
                                                 
313 Ver ENGERMAN, Carlos. “Vida cativa: condições materiais de vida nos grandes plantéis do sudeste 
brasileiro do século XIX”. In. FRAGOSO, João Luís et al (Orgs). Nas rotas do Império. Vitória: EDUFES, 2006, 
pp. 423/446.  
314 Em seu estudo sobre a família escrava no Sudeste escravista do século XIX, Robert Slenes discute as 
características arquitetônicas das moradas destinadas aos cativos. Um dos aspectos que mais chama a atenção do 
leitor é a inexistência de janelas nas senzalas. Esse detalhe é interpretado pelo autor como uma imposição de 
controle social pelos senhores, mas principalmente como uma herança reinventada dos africanos nos trópicos, já 
que este era um traço comum da arquitetura de muitas sociedades da África Centro-ocidental, proveniência da 
esmagadora maioria dos escravos daquela região brasileira, mas não só. Em Campina Grande, ao contrário, as 
senzalas identificadas tinham janelas. Esse fenômeno se explica devido às adaptações a padrões arquitetônicos 
específicos e à presença menor de africanos já no início do século XIX, devido ao processo de crioulização da 
escravaria local naquele contexto. Ver SLENES, Robert. Na senzala, uma flor. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1999, pp. 149/180.                    
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uma delas era ocupada pelo casal de africanos Francisco e Andreza. A outra pela crioula 

Joana (provável filha do casal acima) e seus 4 filhos.315 

Era nestes espaços acanhados, com uma mobília minimalista316, que os escravos de 

Campina Grande passavam parte de seu tempo junto aos seus, suportando as agruras 

cotidianas do cativeiro, mas também forjando sociabilidades e imaginando outras 

possibilidades de existência, tais como fugir a vigilância do olhar senhorial, preparar com 

mais liberdade a sua comida, plantando ao seu redor pequenas roças, criando animais, 

cultuando seus deuses e orixás, embalados (quem sabe?) pelas chamas vindas de uma fogueira 

cujo fogo não cessava de arder. Afinal de contas, nas matas que circundavam o território do 

município, madeira era o que não faltava para tal fim, a exemplo da Jurema, da Aroeira, da 

Baraúna e a até de uma curiosa árvore chamada de “Coração de negro.”317  

O vestuário da escravaria campinense se reduzia ao mínimo possível, no sentido de 

fazer frente às intempéries da escravidão. Assim, a indumentária básica de um escravo local 

correspondia a algumas peças de calças, camisas e ceroulas feitas de algodão, enquanto que às 

escravas cabiam umas poucas mudas de saias, blusas e vestidos.318Ao que tudo indica, essas 

vestimentas eram confeccionadas pela própria escravaria. Indício disso é a presença de teares 

e a existência de escravos com habilidade para esse fim, trabalho esse eminentemente 

                                                 
315 Ver. Inventário de Joaquim José dos Santos Porto-1838. ADJFACCG. 
316 Infelizmente as descrições das moradas dos escravos pelas fontes compulsadas são bastante sumárias, 
especialmente de seus interiores, o que dificulta sobremodo o trabalho do historiador. No inventário da nora do 
coronel José Antonio Vila Seca, por exemplo, a senzala aí é descrita como sendo “uma casinha de negros com 
uma mesa”. Ver Inventário de Maria Vitorina Vila Seca-1844. ADJFACCG.    
317 Admitir a experiência da crioulização em pleno curso não significa dizer que a herança africana da escravaria 
da Campina Grande oitocentista desapareceu de todo, até porque este não é um fenômeno apenas demográfico, 
mas também político e cultural, implicando, portanto, trocas no tempo. Se é verdade que muitas das tradições de 
matriz africana desapareceram ou foram profundamente reiventadas, em comparação com as grandes áreas de 
plantations com a presença de plantéis majoritariamente africanos, é possível também pensar na permanência de 
outras, como a presença das fogueiras no interior das senzalas. Em diversas fontes localizadas para o município 
notamos diversas referências a elas. Em 07 de fevereiro de 1884, por exemplo, o escravo Jacinto quase 
assassinava por engano a um seu parceiro chamado Joaquim, depois de atingi-lo com um tiro de espingarda. 
Segundo observou uma testemunha, aquele era um dia de lua cheia e havia uma fogueira no rancho, em torno da 
qual os escravos se encontravam sentados. Enfim, como nos lembra Slenes em obra já citada, se as senzalas (ou, 
no caso de Campina Grande, os ranchos ou casebres) dos negros do Sudeste eram destituídas de flores, em 
compensação mantinham sempre um fogo acesso em seus interiores, um costume das culturas bantas adaptado 
ao contexto da diáspora, com um profundo significado político e cultural. Ver SLENES, Robert. Op. cit. pp. 
237/266; Sumario de culpa por crime de tentativa de morte. Autora, a justiça pública. Réu, o escravo Jacinto-
1884. APVTJFACCG.          
318 Nos autos de conta anexos a um inventário pesquisado consta a seguinte nota:“Despesas com os 7 escravos 
em 1807: 52 varas de pano de algodão para roupas dos negros; 4 miadas de linhas para coser as ditas roupas; por 
feitio de 10 camisas para os negros; por feitio de 10 ceroulas para ditos negros; feitio de 2 cabeções inteiros para 
a negra Maria; feitio de 2 saias para as negras; 2 camisas para o moleque Matheus”. Nas despesas do ano 
seguinte constavam ainda gastos com “6 chapéus de palha para os negros”, uma proteção contra os raios solares 
do verão. Se no geral as roupas dos cativos eram confeccionadas com um tecido rústico, como era o caso do 
algodão grosso, em contraste as roupas do  proprietário eram feitas de materiais nobres, a exemplo de “duas 
camisas de linho” dadas à descrição no espólio do defunto. Ver Inventário de Antonio de Viveiros Chaves-1807. 
ADJFACCG.       
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feminino. No inventário do Antonio de Freitas Ferreira, por exemplo, consta que Josefa, 

parda, 24 anos, era “costureira e teceleira.”319       

Em que consistia a alimentação dos escravos? É possível que ela tenha variado ao 

longo do tempo, de acordo com as possibilidades do meio ambiente e com os hábitos 

alimentares vigentes naquela sociedade. Uma coisa, porém, é certa: ela quase sempre ficava 

aquém das necessidades físicas e mentais exigidas pelo ritmo de trabalho, levando, em 

situações limites, o escravo à morte. Este foi o caso do crioulinho Thomé, uma das muitas 

vítimas da seca que grassou na região no ano de 1825. Em seu assento de óbito consta que: 

Aos cinco de maio de 1826 faleceu de fome na Fazenda da Cabeça desta 
Freguesia na idade de 10 anos, Thomé, escravo, preto, dos órfãos de Ângela 
Maria de Jesus, sem sacramento por não pedirem, foi sepultado no campo na 
Fazenda Cabeça. O Vigário Bento Januário de Lima Câmara.320 

De todo modo, o cardápio dos cativos de Campina Grande não devia ser muito 

diferente do consumido pela maioria da população da região, constituído de carne seca, feijão 

e farinha, acompanhados de um pedaço de rapadura. O que mudava talvez fosse a quantidade, 

a forma de preparo e o modo de comer. Esta dieta só não era mais precária devido aos 

esforços extra dos cativos, de cuja economia própria poderia vir alguma fonte complementar, 

tais como legume, fruta, peixe, aves ou animais de caça.321 Para beber, além da água salobra 

das cacimbas e a dos açudes locais (nem sempre pura), os escravos poderiam ingerir algum 

gole de café ou o caldo da cana. Capítulo à parte mereceria a análise do consumo da 

aguardente, a popular cachaça, uma das muitas bebidas espirituosas que circulavam em 

propriedades, vendas, estradas, feiras etc, largamente consumida por escravos em diferentes e 

ocasiões e com objetivos diversos.322 Este regime alimentar, por mais que saciasse 

                                                 
319 Ver Inventário de Antonio de Freitas Ferreira-1827. ADJFACCG. 
320 Ver Inventário de Ângela Maria de Jesus-1825. ADJFACCG. Nesta mesma fonte consta também em anexo a 
certidão de óbito do escravinho Manoel, 6 anos, preto, morto nas mesmas circunstâncias de seu parceiro de 
infortúnio Thomé. Os efeitos da seca de 1825 foram tais que uma testemunha registrou com um misto de 
resignação e espanto que ela “fez perecer não só a maior parte dos animais quadrúpedes, como uma grande parte 
das criaturas humanas”. Ver Inventário de João Lopes Bezerra-1825. ADJFACCG.  
321 Para uma interessante discussão sobre a constituição dos hábitos alimentares e do processo de formação de 
uma cozinha “brasileira”, ver SILVA, Paula Pinto e. Farinha, feijão e carne-seca: um tripé culinário no Brasil 
colonial. São Paulo: SENAC, 2005.   
322 A cachaça, que era uma das principais moedas de troca utilizadas pelos traficantes na África, foi incorporada 
ao modo de vida social e cultural da escravaria. Em diversos momentos ela aparece na documentação 
compulsada, seja em relação ao trabalho ou ao lazer, e até nos espaços de resistência. Sobre a cachaça e seus 
usos sociais na história do Brasil, ver CASCUDO, Luís da Câmara. Prelúdio da cachaça. Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1986; VENÂNCIO, Renato Pinto & CARNEIRO, Henrique (Orgs). Álcool e drogas na história do 
Brasil. São Paulo: Alameda, 2005.           

189



 

momentaneamente a fome e habilitasse os cativos para as tarefas rotineiras exigidas pelos 

senhores, muitas vezes expunha a escravaria a diferentes enfermidades.323 

Dos males da escravidão: condições de trabalho e doenças escravas 

em Campina Grande 
A conjunção de jornadas de trabalho extenuantes, maus-tratos, intempéries naturais, 

alimentação precária, habitações insalubres e pressões emotivas e psicológicas advindas das 

mais variadas situações vivenciadas no dia-a-dia do cativeiro se traduzia em muitos males 

para os escravos. Nesse sentido, não devemos nos enganar: onde quer que tenha existido, a 

escravidão foi uma verdadeira máquina de consumir vidas.324 Em Campina Grande não foi 

diferente, apesar de suas particularidades históricas. Como resultante desse quadro havia a 

constante presença das muitas moléstias por eles adquiridas, cujas marcas ficaram fortemente 

impressas em seus corpos, almas e mentes ao longo do tempo. Talvez não seja um mero acaso 

o fato da documentação de época estar recheada de termos tais como “quebrado”, “achacado” 

e “estoporado”, uma remissão direta às mutilações geradas pelo trabalho escravo. Este foi o 

caso de Domingos, angolano, “quebrado com um aleijão em um braço”.325 De Inácia, crioula, 

50 anos, que em 1839 se achava “quase aleijada e por isso não podia mais prestar serviços”326 

aos herdeiros de sua senhora. Se Inácia já estava próxima do fim, o “molequinho” crioulo de 

nome Lourenço mal iniciara o seu aprendizado na escravidão e já estava “estoporado”. Quase 

inutilizado ou “todo achacado” estava o preto Amâncio, de 35 anos de idade.327 Já Delfina e 

Catharina, ao serem matrículas na coletoria local, não tinham mais nenhuma aptidão para o 

trabalho, por se encontrarem “achacadas”.328 Estes males poderiam evoluir para moléstias 

graves e, no limite, ceifar vidas escravas. Foi o que aconteceu com o cabra Manoel, que 

segundo o seu senhor “morreu estoporado como é público”.329 Com base nas informações 

                                                 
323 Ver MAGALHÃES, Sônia Maria de. Alimentação, saúde e doenças em Goiás no século XIX. Doutorado em 
História. Franca: UNESP, 2005.    
324 Com pequena variação semântica este axioma foi reconhecido inclusive por um importante porta-voz da elite 
senhorial brasileira do século XIX, para quem “a América devora os pretos”. Ver Taunay, Carlos Augusto. 
Manual do agricultor brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 76. A primeira edição é de 1839.  
325 Ver Carta precatória vinda da Vila de Santo Antonio do Recife para a Vila Nova da Rainha a requerimento 
de Ana Moreira Rangel, viúva de Paulo Manoel Lopes-1820. Documento avulso. ADFJFACCG. 
326 Ver Inventário de Francisca das Chagas-1839. ADJFACCG. Muitos casos de doenças eram interpretados 
pelos proprietários como fingimento por parte dos escravos. Até que ponto essa era uma atitude de paranóia 
senhorial ou dissimulação cativa é algo que permanece em aberto e que só a contextualização de cada situação 
pode esclarecer. Todavia, acreditamos que as informações compiladas são verossímeis. Voltaremos a discutir a 
questão sempre que se fizer necessário à análise.  
327 Ver Inventário de José da Costa Agra Junior-1883. ADJFACCG. 
328 Ver Relação de matrícula dos escravos pertencentes a Alexandre José de Araújo-1872. Documento avulso. 
SEDHIR/UFCG.                                                                                                                                                                                
329 Ver Inventário de José Ferreira da Silva-1841. ADJFACCG. 

190 



 

levantadas na documentação de época, tentaremos discutir as implicações dessas questões, 

correlacionando-as com as condições mais gerais de vida e trabalho dos escravos.330  

Convém ressaltar que os responsáveis por essas informações nem sempre zelavam 

pela precisão no momento de registrar as doenças e os seus males, o que traz sérias 

implicações para o pesquisador. É comum o uso de termos bastante genéricos por parte destes 

agentes ao se referirem ao estado nosológico de um determinado escravo. Assim, por 

exemplo, no ano de 1834, Maria, mulata de 19 anos, e Luiza, também mulata e com 10 anos, 

estavam “doentes”, não se sabe bem de que e desde quando. Quanto a Domingos, angolano de 

36 anos, constava apenas estar com “moléstia crônica”, enquanto que Antonio, crioulo de 22 

anos, estava com “moléstia interior”. Próximo do fim, Catarina estava doente de uma 

“moléstia incurável”.331 Por outro lado, no assento de óbito do africano Felipe, 56 anos, 

escravo de Vicente Gomes da Silva, nos é informado que ele morreu “repentinamente” em 

24/01/1873. A mesma sorte teve o crioulo Luiz, 40 anos, escravo de Paulo Manoel Lopes, que 

“faleceu repentinamente” em 11/06/1873. E nada mais foi relatado. Também era recorrente a 

enfermidade ser descrita apenas pelos seus sintomas. Em 22/05/1873 morreu, com apenas 9 

anos de idade, a escravinha Firmina, acometida de “febres”. Esta poderia ser conseqüência de 

vários males, dentre eles a malária, a tuberculose, o tifo, o tétano, o sarampo etc. Às vezes não 

aparecia informação de qualquer natureza. No registro de óbito de Raimundo, cabra, solteiro, 

25 anos, escravo de Ernesto Alves Viana, consta apenas que “faleceu em 26/08/1875”.332 Esta 

imprecisão talvez resultasse dos limites de percepção das pessoas encarregadas do registro das 

informações e ao estado de conhecimento dos saberes médicos e terapêuticos daquela 

sociedade.333  

 

                                                 
330 As doenças vêm se transformando num importante campo de estudo interdisciplinar, em que diversos saberes 
conjugam esforços para a compreensão das mesmas em suas múltiplas dimensões. Nesse sentido, o papel do 
historiador tem sido o de encará-las como uma experiência social e cultural, de acordo com os contextos 
históricos. Sobre o assunto, ver LE GOFF, Jacques (Org). As doenças têm história. Lisboa: Terramar, 1985. No 
Brasil, a historiografia da escravidão tem cada vez mais incorporado a discussão ao seu horizonte de análise. 
Menção particular a esse respeito merece Mary Karasch, que em seu clássico trabalho sobre os escravos do Rio 
de Janeiro dedicou algumas páginas ao tema, a tal ponto que desde então elas se tornaram passagens obrigatórias 
para as pesquisas desenvolvidas posteriormente. Ver KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de 
Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 143/258.              
331 Ver Inventários de Joaquim Vieira de Carvalho-1834; José Venâncio de Benevides-1841; Maria Madalena 
dos Anjos-1846 e Alexandre José de Araújo-1885. ADJFACCG. 
332 Ver Livro de assentos de óbitos-1873/1889. AICCG. 
333 Ver MIRANDA, Carlos Alberto Cunha. A arte de curar nos tempos da colônia. Recife: Fundação de Cultura 
Cidade do Recife, 2004, pp. 349/393; FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. “As doenças dos escravos: um campo 
de estudos para a história das ciências da saúde”. In. NASCIMENTO, Dilene Raimundo do, CARVALHO at al 
(Orgs). Uma história brasileira das doenças. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006, pp. 252/273; PORTO, Ângela. “O 
sistema de saúde do escravo no Brasil do século XIX: doenças, instituições e práticas terapêuticas”. In. História, 
Ciências e Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, Vol. 13, Nº 4, Outubro-Dezembro 2006, pp. 1019/1027. 
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    Quadro 27: DOENÇAS MAIS 
FREQÜENTES ENTRE OS ESCRAVOS DE 

CAMPINA GRANDE - SÉCULO XIX. 
Reumatismo 
Hidropisia 
Apoplexia 

Alienação mental 
Epilepsia 
Hérnia 

Constipação 
Doença do pé 

Asma 
Doenças do útero 

Cegueira 
Moléstias crônicas 

Lesões físicas 
Tísica 

Espasmos 
Câmaras de sangue 

Febre de mau-caráter 
FONTE: Inventários post-mortem - 1785/1888; Livro de 

assentos de óbitos - 1873/1889. 
       

Como podemos observar no quadro, os escravos campinenses eram acometidos das 

mais diversas doenças, entre as quais aquelas resultantes de causas infecto-parasitárias, da 

gravidez e primeira infância, nutricionais, dos sistemas nervoso e mental, respiratório, 

digestivo, circulatório etc. Destas, algumas foram trazidas da África no interior dos tumbeiros, 

outras vieram com os colonizadores europeus, e outras se desenvolveram no contexto da 

diáspora e foram disseminadas pelo interior das sociedades escravistas formadas ao longo do 

tempo no Novo Mundo. Boa parte delas atingia indistintamente a indivíduos e grupos sociais, 

enquanto que outras acometiam preferencialmente certos setores da sociedade, a exemplo dos 

escravos.334  

As doenças pulmonares e respiratórias causavam grandes estragos entre a escravaria 

local. Dentre elas se destaca a tísica, uma das tantas denominações para a tuberculose no 

século XIX. Dentre as suas vítimas, temos o caso de Severina, escrava, parda, solteira, 

falecida em 05/11/1873 aos 55 anos de idade. De “tísica pulmonar” também morreu Vicência, 

em 30/05/1874, solteira, com 33 anos de idade, escrava parda de Maria Justina de 

Albuquerque Montenegro. Alguns meses depois, em 17/08/1874, Tereza, 32 anos, parda, 

escrava de Francisco de Paula Rego Vasconcelos, também sucumbiu vítima do mesmo mal. Já 

                                                 
334 Ver UJVARI, Stefan Cunha. A história e suas epidemias. Rio de Janeiro/São Paulo: SENAC, 2003, pp. 
81/119. 
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no ano seguinte foi a vez da preta Avelina, escrava de Vicente Ferreira de Barros, morta em 

03/04/1875. Igual destino teve Marta em 08/04/1886. Esta era preta, solteira, 50 anos de 

idade, e foi enterrada numa vala comum do cemitério do distrito de Fagundes, termo de 

Campina Grande, onde jaziam muitos outros corpos de ex-companheiros seus de cativeiro.335 

A tísica, portanto, não era uma doença exclusiva de centros urbanos populosos da 

Europa ou mesmo do Brasil escravista do século XIX, cujas vítimas preferenciais seriam 

poetas românticos enfurnados em soturnas tavernas, como ainda hoje é reproduzido em um 

imaginário sobre época. Por outro lado, como podemos observar pelas histórias acima 

mencionadas, ela atingia preferencialmente as escravas. Como nos lembra Mary Karasch, a 

tuberculose era bastante disseminada entre diferentes grupos sociais e étnicos, especialmente 

em cidades portuárias como o Rio de Janeiro, com grandes fluxos de pessoas. O fato de terem 

mais contatos com os homens livres e senhores nas casas grandes, associado às condições 

sócio-econômicas adversas, explica a maior vulnerabilidade das mulheres escravas em 

comparação com seus companheiros homens, algo que também se dava em Campina 

Grande.336  

A asma era outra grave doença que costumava atingir os cativos. Além das condições 

físicas e climáticas de uma região serrana, com mudanças abruptas de temperatura e clima, 

muito contribuía para isso a exposição aos algodoais, obrigando os trabalhadores a aspirarem 

os resíduos da planta, atingindo desse modo o sistema respiratório. Este era o outro lado da 

moeda da escravidão, pois se para os proprietários o final de uma boa safra poderia gerar 

lucro, riqueza e alegria, para os cativos este era um fardo que quase sempre significava dor, 

sofrimento e morte. O exemplo de Josefa talvez não fosse isolado. Propriedade de João 

Pereira de Góes, morador na “Serra das Cabaças”, ela fazia parte de um plantel constituído de 

7 escravos. Além de “manca”, sofria de asma.337     

Outra enfermidade que atormentava os escravos de Campina Grande era a “doença do 

ar”. Desta enfermidade padecia a escrava Tereza, natural de Angola, com 30 anos de idade, 

enquanto a mulata Luzia, de 26 anos, estava “doente do ar do vento”. Já Francisco, 90 anos, 

um dos mais longevos escravos encontrados na pesquisa, além de “quebrado” também sofria 

do “mal do ar”.338 O que na verdade era a “doença do ar”? Ao que tudo indica tratava-se da 

                                                 
335 Ver Livro de assentos de óbitos-1873/1889. AICCG.  
336 Ver KARASCH, Mary C. Op. cit. p. 209/213. Estudando Goiás, região predominantemente rural e de baixa 
densidade demográfica, a exemplo de Campina Grande, uma pesquisadora também constatou grande incidência 
de tísica ou tuberculose entre a escravaria. Ver MAGALHÃES, Sônia Maria de. Op. cit. pp. 119/159. 
337 Ver Inventário de João Pereira Góes-1861. ADJFACCG. 
338 Ver Inventários de Maria da Conceição-1838; Antonio Sebastião de Araújo-1844 e Francisco Pereira Pinto-
1862. ADJFACCG. 
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apoplexia, que consistia numa “congestão de sangue no cérebro, seguida ou não de um 

derramamento deste liquido na substância do cérebro, e cujos sintomas principais é a perda 

súbita, e mais ou menos completa, do sentimento e do movimento”, conforme definiu um 

famoso médico polonês que esteve no Brasil em meados do século XIX.339 Em outras 

palavras, tratava-se de uma espécie de congestão cerebral. Além de “doença do ar” ou “mal 

do ar”, a apoplexia também era popularmente conhecida por “estupor”. No caso do crioulo 

João, falecido em 11/07/1875, escravo de Galdino José de Farias, consta que a causa mortis 

foi “estupor.”340  

A hidropisia era outra doença que costumava ceifar vidas cativas. Ela consistia no 

acúmulo anormal de líquido seroso em determinadas partes do corpo humano, especialmente 

nos membros inferiores. Esta doença estava ligada especialmente ao regime alimentar e ao 

trabalho, dentre outras razões. No rol de vítimas da hidropisia encontramos Porfírio, 14 anos, 

falecido aos 21/08/1873, escravo que foi do coronel Honorato da Costa Agra. Ao que parece, 

a doença não tinha preferência por idade, nacionalidade ou sexo, pois em 19/08/1875 uma 

africana natural de Angola, chamada Joaquina, que então contava com 50 anos de idade, 

morreu vítima da mesma moléstia. 

As disenterias violentas (denominadas na linguagem da época de “câmaras de 

sangue”, devido aos estragos que causavam em suas vítimas) eram também motivo para o 

“passamento” de muitas pessoas desta vida para outra, principalmente escravos, como bem 

chamou a atenção um presidente da província.341 Neste rol se encontrava Rosária, parda, 14 

anos, escrava do órfão Joaquim, falecida em 28/06/1875.342       

As doenças de pele geralmente estavam associadas aos efeitos da insolação, do tipo de 

alimentação e da ação de determinados agentes infecciosos. No caso dos escravos, deve-se a 

tais causas acrescentar os efeitos deletérios dos maus-tratos, responsáveis pelo agravamento 

de um quadro por si só já preocupante. Nesse item se destacava a erisipela, que costumava se 

manifestar em erupções cutâneas no corpo. Quando não curada devidamente, a doença 

poderia evoluir e se transformar em lepra. Além de outros “achaques”, o cabra Firmino, 40 

                                                 
339 Apud. MAGALHÃES, Sônia Maria. Op. cit. p. 247. Trata-se de Luiz Napoleão Chernoviz, com o seu 
“Dicionário de medicina popular”, publicado na cidade de Paris em 1862, obra que fez bastante sucesso no 
Brasil de então.  
340 Ver Livro de assentos de óbitos-1873/1889. AICCG. 
341 Ver Exposição feita pelo Dr. Antonio coelho de Sá e Albuquerque ao passar a administração ao 2º vice-
presidente o Dr. Clementino da Silva Freire em 29/04/1853. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado 
em março de 2006.  
342 Ver Livro de assentos de óbitos-1873/1889. AICCG.  
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anos, padecia deste mal específico. Também de erisipela sofria o preto angolano Manoel, com 

53 anos de existência.343    

Como se sabe, andar descalço era um dos traços que destingia o escravo dos homens 

livres, o que terminava contribuindo para que eles se tornassem vítimas de enfermidades 

extras, sendo a mais comum delas causadas pelo “bicho do pé”. Segundo o historiador Stanley 

Stein, este “uma vez alojado na parte carnosa e calejada do pé, come os dedos e a planta do 

pé, provocando úlceras e incapacitando os escravos para o trabalho-exatamente o que muitos 

negros permitiam acontecer”.344 Em Campina Grande encontramos vários cativos acometidos 

desse mal, a exemplo de Angélica, angolana, que contava com “23 anos de idade pouco mais 

ou menos” em 1838, ano em que foi aberto o inventário de sua senhora. Um conterrâneo de 

Angélica, de nome Agostinho, com 40 anos de idade, foi descrito no inventário de sua antiga 

senhora como sendo portador de “cravo nos pés”. Ainda podemos citar o caso de um negro 

chamado Benedito, que estava com “os pés adoentados de ferida”.345  

Andar com os pés descalços também expunha os escravos a outros perigos, sendo o 

mais evidente deles as picadas de cobra. Dentre estas se destacavam as venenosas cascavéis, 

espécie nativa do continente americano.346 Elas poderiam estar em vários lugares, a espreitar 

as suas vítimas com seu chocalho sinistro e seu bote fatal. Além das matas, elas também 

costumavam se esconder entre as fileiras dos algodoais, especialmente as de menor porte. 

Referindo-se à propriedade onde plantava algodão, localizada no agreste pernambucano, o 

naturalista Manuel Arruda da Câmara afirma que: 

Há tão grande abundância destes animais neste lugar onde cultivo e nos seus 
arrabaldes, que nas ocasiões da monda têm os escravos morto trinta e 
quarenta por dia; que as tenho mandado contar de propósito; à proporção que 
vão roçando as moitas, as vão matando com as foices com que trabalham.347  

                                                 
343 Ver Inventários de Maria Cândida do Amor Divino-1859 e João Gonçalves de Figueiredo-1871. 
ADJFACCG.  
344 Ver STEIN, Stanley. Vassouras: um município brasileiro do café. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1990, p. 224.   
345 Ver Inventários de Catharina Gonçalves Nunes-1838; Maria do Espírito Santo-1860 e Francisca Guedes de 
Moura-1860. ADJFACCG. 
346 Segundo o testemunho de um engenheiro militar, além de contar com diversas espécies de animais e aves em 
seu interior, as matas locais eram habitadas por “um grande número de cobras cascavéis”. Ver Relatório 
apresentado à assembléia Legislativa provincial da Paraíba do Norte pelo Exmº Presidente, o coronel 
Frederico Carneiro Campos, em 03/05/1847. Anexo 17. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em 
março de 2006.     
347 Para evitar que os escravos fossem “mordidos de animais tão mortíferos e venenosos como são as cascavéis e 
outras espécies de cobras”, o autor recomendava a monda, ou seja, a retirada das ervas daninhas que nasciam 
entre os algodoais, pois era justamente aí que elas costumavam se esconder. Ver CÂMARA, Manuel Arruda da. 
Obras reunidas (1752-1811). Org. José Antônio Gonsalves de Mello. Recife: Fundação Municipal de Cultura, 
1982, p.161. Se no Norte grassavam as cascavéis, no Sul as corais pareciam reinar de forma absoluta. Quando 
caminhava em direção à fazenda São José, uma francesa em viagem pelo interior do Brasil em meados do século 
XIX relata em seu diário que foi surpreendida por uma delas no meio da estrada que cortava o matagal. Ao 
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Se alguns senhores podiam se dar ao luxo de se divertir com o perigo alheio, para os 

escravos todo cuidado era pouco. Se com o tempo eles iam aprendendo a lidar com esse tipo 

de problema, qualquer descuido, contudo, poderia ser fatal. Nesse aspecto, talvez os africanos, 

especialmente os recém chegados, fossem mais vulneráveis, já que não conheciam bem os 

segredos e males da terra de branco, em comparação com os crioulos. É o que pode ter 

acontecido a Rosa, da “nação Angola”. Desta vez, de pouco adiantaram a invocação a São 

Benedito, a Ossaim ou mesmo a aplicação de algum emplasto administrado por um 

curandeiro negro, pois em dias do ano de 1831 ela veio a morrer em função de uma “mordida 

de cobra cascavel.”348  

Como seria de prever, a documentação faz referências às muitas seqüelas resultantes 

do esforço repetido e extenuante jornada de trabalho. No inventário de Vicência Maria de 

Jesus, constam 4 escravos, dentre eles um de nome Joaquim, “do gentio de angola”, com 45 

anos, descrito como estando “rendido de uma virilha”.349 Pior situação vivia o também 

africano Luiz, 40 anos, pois se encontrava “muito doente, quebrado de uma virilha”.350 Com 

70 anos de idade, a situação do escravo João, mulato, não era muito diferente, já que estava 

“doente de uma perna por ter uma veia quebrada”.351 Não se pense, porém, que esta era um 

tipo de mal que atingia apenas escravos anciões ou de meia idade. De mal semelhante padecia 

a também mulata Joana, de 16 anos, companheira de cativeiro da “asmática” Josefa.352 

Alguns casos poderiam se transformar num mal crônico e ceifar a vida de alguns deles. Foi o 

que se deu com Gregório, preto, 38 anos, casado com Vicência de tal, escravo de Joaquim 

Barbosa da Silva, enterrado no cemitério de Fagundes em 25/03/1887 em função de uma 

“hérnia”, termo científico para o mesmo achaque causado pelo trabalho pesado.353  

O reumatismo era bastante comum no meio da escravaria campinense, não deixando 

também de causar estragos e sofrimentos. A história a seguir é a este respeito exemplar. Filha 

                                                                                                                                                         
indagar ao seu anfitrião, este teria respondido: “É a cobra coral (...), uma das que têm a mordida mais perigosa”. 
Ver SAMSON, Adéle Toussaint. Uma parisiense no Brasil. São Paulo: Capivara, 2003, p. 129.            
348 Ver Inventário de Manoel Luiz da Paz-1818. ADJFACCG. Um dos santos mais populares entre a população 
negra no Brasil escravista era São Benedito, em cuja homenagem muitas igrejas foram erguidas e irmandades 
religiosas constituídas. Dentre os poderes que lhe eram atribuídos, constava o da proteção contra “mordedura de 
cobras”, um perigo concreto que espreitava o cotidiano da população escrava. Quanto a Ossain, era a divindade 
africana ligada à saúde e à doença, cujo culto era praticado nas matas. Ver FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. 
In. NASCIMENTO, DILENE Raimundo et al (Orgs). p. 263; CHAIB, Lídia e Rodrigues, Elizabeth. Ogum: o rei 
de muitas faces. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.     
349 Ver Inventário de Vicência Maria de Jesus-1824. ADJFACCG. Essa debilidade física não impediu que 
Joaquim, acompanhado de um seu parceiro de nome Francisco, também natural de Angola, fugisse para a vila do 
Rio do Peixe, localizada no alto sertão da província.    
350 Ver Inventário de João José Fernandes Benevides-1842. ADJFACCG.  
351 Ver Inventário de Geraldo Gomes de Siqueira-1838. ADJFACCG. 
352 Ver Inventário de João Pereira de Góes-1861. ADJFACCG. 
353 Ver Livro de assentos de óbitos-1873/1889. AICCG.  
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de uma africana de nome Catharina, a preta Manuela nasceu por volta de 1833, no distrito de 

Pocinhos, e contava com 54 anos em 1887, “isto por ter perfeita consciência e lembrança da 

seca de 1845, que foi grande”. Quando jovem ela “empregou-se em trabalho de agricultura, 

mas hoje pelo seu estado de doença (...) emprega-se em serviço doméstico”. Porém, mesmo 

assim seus senhores continuaram a exigir da escrava a mesma quantidade de trabalho e a 

dispensar os mesmos maus-tratos de tempos passados. Segundo Manuela, tal situação devia-

se ao fato de que: 

Por não poder fazer todos os serviços ordenados por seus senhores, os quais 
não atendiam o seu estado de moléstia, pois que muitos dias amanhecia ela 
respondente com os joelhos tão inchados que não podia andar, devido isto ao 
reumatismo que sofre de muitos anos. Em vista do que ela respondente não 
pôde mais suportar o tratamento de seus senhores e as ameaças que faziam, 
pois que com a moléstia que sofre corre risco na sua existência.354 

Vimos no capítulo anterior que, por razões históricas e demográficas, a reprodução da 

escravaria de Campina Grande se deu fundamentalmente de forma natural e endógena ao 

longo do século XIX. Isto não significa dizer que o perigo estivesse de todo afastado do 

horizonte de mães e recém nascidos, com seu cortejo fúnebre de dor, sofrimento e morte. Se é 

verdade que muitas escravas deram à luz a bebês que “vingaram”, outras, contudo, não 

tiveram a mesma sorte, obrigadas que eram a embalar os seus “anjinhos”. Domingas, escrava 

crioula, teve “muitas crias”, porém apenas Gaudêncio e Emília sobreviveram, enquanto os 

dois filhos de Luiza, também crioula, morreram. 355  

Com efeito, o primeiro obstáculo a ser vencido por mãe e filho (caso tudo corresse 

mais ou menos normal na gestação) era o próprio parto, cujas vidas dependiam “do talento e 

da improvisação das parteiras e dos poucos parteiros”, como nos lembra o historiador Luiz 

Felipe de Alencastro.356 Josefa, parda,  40 anos, casada com o também escravo José, foi uma 

das mulheres escravas que não resistiu às complicações e veio a falecer “de parto”, em 

09/04/1877, no antigo município de Campina Grande.357 

Vencer o trauma do parto, embora importante, não garantia por si só a sobrevivência 

de genitoras e rebentos, pois muitos males poderiam ainda acometê-las nos próximos dias, 

                                                 
354 Ver Auto de perguntas e depósito da escrava Manuela, de Marcos Gonçalves de Oliveira, em 22/07/1887. 
Documento avulso. ADJFACCG. 
355 Ver Inventários de José Lourenço Vaz Ribeiro Junior-1862 e Justino Gomes de Araújo-1865. ADJFACCG.    
356 Ver ALENCASTRO, Luiz Felipe de. “Vida privada e ordem privada no Império”. In. ALENCASTRO, Luiz 
Felipe (Org). História da vida privada no Brasil. Vol. 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 71. Dentre 
as muitas santidades protetoras das parturientes constavam Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Ó, 
Nossa Senhora do Bom Parto e Santa Margarida. Tantas entidades protetoras para uma só causa pode ser mais 
um aspecto revelador da experiência impactante e traumática do parto para muitas mulheres do século XIX, com 
destaque para as de condição escrava.    
357 Ver Livro de assentos de óbitos-1873/1889. AICCG. 
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meses e anos. No caso das mulheres, muitas marcas ficavam gravadas em seus corpos e 

mentes, sendo as mais comuns delas as doenças do útero. Nesta situação se encontrava Rosa, 

30 anos, que depois de parir algumas “crias” ficou “doente do útero”. Por outro lado, as 

crianças ficavam vulneráveis a enfermidades diversas, tais como sarampo, problemas de 

dentição, febres intermitentes, tétano, espasmos etc. Este devia ser o caso de Belarmina, uma 

escravinha de 9 messes que se encontrava “doente”. Já Eufrásio, 11 anos, estava com o 

umbigo “quebrado”. Além das doenças típicas da “primeira infância”, as “crias” escravas 

poderiam ser acometidas por males de “gente grande”. Com apenas 4 anos de idade, a 

crioulinha Francisca, filha dos cativos José e Rosalina, estava acometida de “reumatismo”.358 

Como se tudo isso não bastasse, as crianças escravas ainda eram alvos preferenciais dos mais 

diversos tipos de acidentes domésticos. Com 6 anos de idade Maria já ajudava sua mãe, a 

também escrava Silvana, nas lides domésticas, quando foi vítima de uma morte bastante 

dolorosa em 28/07/1877, ocasionada por “queimaduras”, episódio que provavelmente se deu 

numa das ocasiões em que ambas preparavam as refeições na cozinha do senhor e patrão de 

nome Sérgio Antonio de Almeida.359 

 Se muitas destas doenças eram males endêmicos no cotidiano daquela sociedade, em 

determinados contextos históricos algumas delas se transformavam em verdadeiras epidemias, 

criando-se assim uma situação de pandemia e terror. A Paraíba foi palco, a exemplo de outras 

províncias do Império em diferentes conjunturas do século XIX, de sucessivos surtos 

epidêmicos, sendo o mais célebre deles o do cólera-morbus, ocorrido nos anos de 1855/1856 

e repetido em menor escala em 1861/1862.360 

A primeira epidemia do cólera-morbus se manifestou primeiramente no Pará, em maio 

de 1855, deslocando-se em seguida para o Amazonas e o Maranhão, e finalmente chegou à 

Bahia, por onde se espalhou pelas demais províncias do Norte do Império. Na Paraíba ela se 

instalou em dezembro daquele mesmo ano, através de localidades limítrofes com 

Pernambuco, deixando em seu caminho um rastro de medo, desolação, destruição e muitos 

mortos. De uma população de aproximadamente 210.000 habitantes, morreram em torno de 

25.390 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, ou seja, 12% do total. Embora menos 

intensa, se comparada com a primeira epidemia, nem por isso a segunda aparição da doença 

                                                 
358 Ver Inventários de Alexandrina Cândida do Amor Divino-1859; Francisco Correia de Mendonça Furtado-
1856 e Clemência Maria-1842; Carta precatória vinda da cidade da Paraíba do Norte para Campina Grande, a 
requerimento da viúva D. Quitéria Maria da Conceição-1853. Documento avulso. ADJFACCG.  
359 Ver Livro de assentos de óbitos-1873/1889. AICCG. 
360 Além do cólera, outros males epidêmicos que grassaram na província da Paraíba do século XIX foram os 
advindos da febre amarela e da varíola. Ver VIEIRA, Risomar da Silva. Estado grave: condições de vida e saúde 
na Parahyba imperial. Mestrado em História. Recife: UFPE, 2000.   
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deixou de causar estragos, alimentando deste modo as tenebrosas estatísticas da saúde pública 

ao gerar 3.323 óbitos. Porquanto tenha atingido a população como um todo, sem distinção de 

cor e classe, os escravos foram proporcionalmente bastante atingidos. Para se ter uma idéia 

desse quadro, basta destacar que no primeiro surto pelo menos 2.982 deles morreram, quando 

a população cativa da província era constituída de pouco mais de 28.000 cativos. Nesse 

contexto, Campina Grande foi um dos municípios mais atingidos, tendo a “peste asiática” 

subtraído oficialmente a vida de 1.547 de seus 17.895 moradores. Dos 1.547 mortos, 152 

eram escravos, numa época em que o número de cativos do município era de 3.446. No 

segundo surto a mortandade foi de 318 pessoas, embora desta vez a fonte não distinga o 

estatuto legal dos mortos.361 

 Além daqueles males que atuavam diretamente nos corpos da escravaria, havia outros 

que atingiam regiões mais recônditas do ser escravo, de difícil análise e mensuração. 

Referimo-nos às doenças mentais, nervosas e emotivas, tais como a mudez, a epilepsia e a 

loucura. Para Campina Grande conseguimos localizar alguns casos de ocorrência desses que 

não eram males que atingiam apenas o corpo, mas também a alma.362 

Os males que acometiam a população escrava não passaram despercebidos ao olhar 

atento de Gilberto Freyre, especialmente as deformações causadas nos corpos dos cativos em 

virtude das sevícias promovidas pelos proprietários e seus prepostos, realidade essa que 

relativiza uma suposta benignidade do cativeiro brasileiro, tão ao gosto do autor e dos seus 

seguidores. Contudo, nessa matéria ele foi além ao chamar a atenção para detalhes, que 

embora insignificantes na aparência, revelam uma das facetas mais cruéis da escravidão. Ao 

se referir ao fenômeno da gagueira, por exemplo, nosso autor assim se exprime: 

A gagueira de vários dos gagos que passam pelos anúncios de negros 
fugidos nos jornais brasileiros do tempo do Império talvez resultasse de 
experiências extremas de medo ou de pavor de crianças ainda inermes que o 

                                                 
361 Ver Fala recitada na abertura da Assembléia Legislativa da Paraíba pelo presidente da província Antonio 
da Costa Pinto Silva em 05/08/1856; Relatório apresentado a Assembléia Legislativa Provincial pelo presidente 
Francisco de Araújo Lima em 31/05/1862. <www.crl.edu/content/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006. 
Os efeitos dessas epidemias, a exemplo das secas, deixaram marcas profundas na memória coletiva da sociedade, 
a tal ponto que terminaram se transformando em verdadeiros marcos temporais. Era comum, por exemplo, os 
escravos se referirem a tais episódios para delimitar acontecimentos importantes de suas vidas, conforme 
veremos em outros momentos da tese.          
362 É claro que temos consciência de que as pessoas não costumavam fazer uma divisão tão rígida entre o corpo e 
a alma, vistos como fenômenos inseparáveis no complexo doença e cura que predominava à época, 
especialmente entre a população afro-brasileira. O nosso intuito aqui é de apenas facilitar a exposição das idéias. 
Sobre a questão, ver CHALHOUB, Sidney et al (Orgs). Artes e ofícios de curar no Brasil. Campinas: 
EDUNICAMP, 2003.    
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despotismo dos seus senhores severamente autoritários tivesse traumatizado 
ou aterrorizado para sempre.363 

Em Campina Grande localizamos um escravo preto, trabalhador da lavoura, que com 

21 anos sofria de gageira. Esta era uma característica tal de sua personalidade que o mal foi 

incorporado ao seu nome, já que ele se chamava “José gago.”364 Acreditamos que o raciocínio 

do sociólogo pernambucano se aplica aos casos de escravos acometidos de mudez, pois ficar 

impossibilitado de se comunicar através de palavras talvez fosse uma radicalização do 

processo de “fala atrapalhada” típica da gagueira, embora muitos assim o fossem de nascença. 

Nesta situação extrema se encontrava Amaro, escravo de Vicente Alves Pereira, pardo, de 14 

anos de idade, surdo-mudo. Talvez tenha sido esse o fator que levou seu senhor a trocá-lo pela 

cabra Inácia, 54 anos, em 28/09/1877.365  

Apelidada de “batedeira” (talvez pelos efeitos que causava em seu portador, já que 

além do líquido exalado da boca, o corpo ficava todo contorcido e o paciente podia cair ao 

chão, batendo-se em dores) a epilepsia era outro mal que muitos incômodos causavam aos 

escravos. Ao ser colocado no fogo cruzado de dois senhores pouco escrupulosos, que apenas 

enxergavam seus interesses venais, um escravo de Campina Grande nos deixou um retrato 

vivo de um epilético no século XIX. Trata-se da história de João, pardo, solteiro, 26 anos, 

filho de Vicência e Antonio Gonçalves, trabalhador na agricultura, escravo de Antonio Freire 

de Andrade, morador no Marinho, termo de Campina Grande. Aproveitando a conjuntura 

favorável, esse senhor resolveu vender João a Antonio de Paula Cavalcante de Albuquerque 

Vasconcelos, residente na capital da província, a cidade da Paraíba do Norte, isto em março 

de 1881, por 600$000. Passados poucos dias depois de fechado o negócio, contudo, o 

comprador foi a juízo protestar contra o vendedor, alegando haver sido enganado. Como seria 

mais ou menos previsível, as versões dos contendores eram bastantes diferentes uma da outra. 

Antonio de Paula Cavalcante sentiu-se trapaceado, pois em vez de uma “mercadoria” sadia, o 

que se revelou logo depois foi um escravo “imprestável”, acometido de moléstias crônicas. 

Ainda segundo o seu raciocínio: 

                                                 
363 Ver FREYRE, Gilberto. O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX. 2ª ed. São 
Paulo/Recife: Companhia Editora Nacional/Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1979, p. 61. Em 
outro contexto o autor voltou ao tema, ao comparar a gagueira dos escravos com a dos filhos dos senhores, 
ambas resultantes do autoritarismo patriarcal escravista: “Os anúncios de negros fugidos referem numerosos 
casos de escravos gagos, cuja causa talvez fosse o terrorismo, o despotismo e às vezes até o sadismo dos 
senhores sobre mulequinhos. E gago ficou também muito menino de formação patriarcal. Muito aluno de colégio 
de padre”. Ver FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 101.   
364 Ver Lista de matrícula dos escravos pertencentes a Joaquim Camelo de Lima-1872. SEDHIR/UFCG. 
365 Ver Livro para escritura de compra, venda e troca de escravos nº 12-1877. ACPONCG. Segundo dados 
oficiais de 1872, havia na província da Paraíba 13 escravos surdos-mudos, entre homens e mulheres. Ver, 
Recenseamento Geral do Império do Brasil a que se procedeu em 01 de agosto de 1872. BNRJ.  
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O réu não declarando como devia declarar as moléstias do escravo, que o 
torna imprestável e sem valor, procedeu com dolo, sendo obrigado a desfazer 
o venda, por não ter querido pelos meios conciliatórios (...).366 

Por seu turno, Antonio Freire de Andrade defendeu-se, através de seu advogado Bento 

José Alves Viana, alegando basicamente que no contrato assinado entre ambos não ficou 

condicionada obrigação alguma a esse respeito. Como a legislação previa, o próprio escravo 

João foi chamado a prestar esclarecimento sobre o assunto em pauta. Quando do auto de 

perguntas, realizado em 11/08/1881, este deu detalhes de sua doença, confirmando que sofria 

de epilepsia há muito tempo, desde a época em que era escravo de Ladislau de tal, seu antigo 

senhor, quando chegava a passar 6 dias caído, sem poder se levantar e tampouco trabalhar, ao 

ser acometido pelos ataques.367 

Temos, por fim, exemplos de escravos que sofriam de diversos distúrbios mentais, 

descritos na documentação com uma nomenclatura bastante variada. Margarida, uma escrava 

crioula de 10 anos, por exemplo, foi classificada de “mentecapta”. Mentecapta também era 

Zeferina, 16 anos, escrava do tenente-coronel Luiz Antonio Vila Seca, que por sinal morreu 

acometido do mesmo mal, conforme vimos no primeiro capítulo. Já José, um escravo mulato 

de 50 anos, aparece como “meio vario do juízo”368                                                                                         

 Por trás desses e de muitos outros casos se encontravam histórias pungentes, muitas 

vezes resultantes de pressões psíquicas intensas geradas pelas incertezas do cativeiro, como 

podemos perceber no documento datado de 08/06/1888 e abaixo transcrito: 

Diz Manoel Paulo de Araújo Gusmão, morador nesta cidade, que existido 
em sua casa Lúcio, seu ex-escravo, de 23 anos de idade, o qual sofre de 
alienação mental e como o suplicante por compaixão a esse seu estado, não 
queira abandoná-lo para não ir morrer por ai além, de fome, vem requerer a 
Vossa Senhoria a curatoria do mesmo Lúcio, sujeitando-se a vesti-lo e 
alimentá-lo, conforme seu estado e condição.369                                                                    

                                                 
366 Ver Libelo civil entre partes. Autor, Antonio Paula Cavalcante de Albuquerque Vasconcelos. Réu, Antonio 
Freire de Andrade-1881. Documento avulso. ADJFACCG.  
367 Aqui também o limite entre o estado efetivo do doente e o gesto da dissimulação também é tênue. Lembramos 
que em seu depoimento João comprometeu bastante seu senhor, ao afirmar que este recomendou que não falasse 
nada de seu estado de saúde (que além da epilepsia incluía também hepatite crônica) ao seu novo proprietário, 
tendo ainda confessado que Antonio Freire de Andrade pintou os seus primeiros cabelos brancos com “sebo e 
carvão” para aparentar maior robustez e juventude e assim adquirir um melhor preço pela “peça”. Talvez para 
João fosse interessante que a venda fosse desfeita, pois caso o negócio vingasse corria o risco de embarcar em 
algum navio rumo ao Centro-sul, já que havia suspeita de que vendedor e comprador fizessem parte da rede do 
tráfico interprovincial em âmbito local. Além do mais, passar 6 dias em crise de epilepsia poderia ser um pouco 
de simulação para evitar o trabalho, como aliás é insinuado ao final de sua fala.  
368 Ver Inventários de Lourenço Ferreira de Luna-1841; Luiz Antonio Vila Seca-1871; José Gomes Monteiro-
1838. ADJFACCG.  
369 Ver Documento avulso-1888. ADJFACCG. A situação de Lúcio era tal que nem depor em juízo ele pôde. Por 
outro lado, em determinadas situações, fingir-se de “doida” poderia ser uma estratégia possível para barganhar 
melhores condições de vida junto aos senhores. É o que parece ter acontecido à crioula Constantina. Quando do 
falecimento de seu senhor, em 1856, ela contava com 18 anos de idade e foi avaliada em 600$000. Em 1868, 
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Porém, nem só de trabalho e violência era feita a existência dos escravos. Por mais que 

seus donos tentassem transformá-los em coisas, os cativos procuraram preservar a dignidade 

humana ao frearem os aspectos mais terríveis do sistema, impondo limites à exploração 

econômica e à opressão social. Nesse sentido, os escravos utilizaram-se dos mais variados 

expedientes e estratégias de resistência, condicionados nestes embates pelos diferentes 

contextos históricos em que estiveram inseridos, a começar do mundo do trabalho.  

Em 1799, o já mencionado naturalista Manuel Arruda da Câmara publicou uma 

memória que haveria de se transformar num verdadeiro guia para muitos agricultores da 

região, especialmente para os plantadores de algodão, num momento histórico que a demanda 

local e internacional pelo produto crescia, abrindo possibilidades de ganhos para a Coroa e os 

produtores locais. Nesta obra, fruto ao mesmo tempo de leituras e de uma experiência social, 

o autor aproveitou para fornecer alguns conselhos práticos aos seus pares, como a escolha do 

melhor solo, o combate às pragas e a outros inimigos naturais, e os cuidados que deveriam ser 

observados nas diversas etapas da produção, desde o plantio, passando pela colheita, o 

beneficiamento até o transporte. Como não poderia ser diferente, recomendava o emprego de 

trabalhadores escravos, cujo bom gerenciamento era fundamental para que ao final tudo 

corresse bem. Dentro desta proposta de economia senhorial para o governo dos escravos, o 

autor propôs um sistema que combine castigo e prêmio, no sentido de otimizar os ganhos 

senhoriais e disciplinar a escravaria. Esse ponto de equilíbrio entre violência e recompensa 

visava evitar males, tais como a exacerbação dos ânimos servis. Os efeitos do fenômeno eram 

conhecidos: de um lado as fugas e rebeliões, e de outro a ociosidade, esta última fruto de “mil 

enganos”. Nesse sentido, um dos maiores erros dos plantadores era deixar os escravos ao 

relento, sem a rígida vigilância do próprio senhor ou do feitor. Referindo-se à colheita do 

algodão, ele assim se expressou sobre a questão: 

O primeiro erro é mandar os escravos colher algodão à ventura, isto é, por 
onde lhes parecer; estes assim que se ocultam nos arbustos, ou dormem e 
nutrem a sua natural preguiça, ou, se colhem, roubam de cada vez uma 
porção e escondem nos matos, até acharem ocasião de o desencaminhar, e 
fazem o seu contrabando com tanta sagacidade que rara vez se sabe; e como 
a tarefa comumente é o cesto cheio, ou não calçam o algodão, e então 
qualquer porção o enche, ou emborcando o cesto no chão, fazem entrar para 
dentro a parte inferior, à maneira de fundo de garrafa, a fim de o encher com 

                                                                                                                                                         
quando da primeira tomada de contas prestada pelo tutor dos órfãos do finado, nos é informado que nesse 
intervalo de tempo a mesma havia dado à luz a 2 “crias” e se encontrava em estado de “quase alienação”. Em 
1870, quando do segundo auto de contas, uma nova “cria” veio a se somar às duas anteriores. Nesse mesmo ano, 
quando se achava com 32 anos, Constantina e seus três filhos são alforriados pelos herdeiros do finado por 
“humanitarismo”, resultado dos novos ares que começavam a soprar nas últimas décadas do cativeiro, conforme 
veremos no capítulo seguinte. Ver Inventário de Alexandre Pereira da Cunha-1856. ADJFACCG.       
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mais presteza; outros introduzem pedras entre o algodão para pesar mais, e 
usam enfim de mil modos para enganar.370  

No dia a dia da produção escravista travava-se uma espécie de guerra em surdina entre 

senhores e escravos, no que diz respeito ao estabelecimento do ritmo do trabalho, informado 

por diferentes tradições culturais. Embora comportassem traços do antigo regime, as 

sociedades escravistas americanas incorporaram à sua lógica de funcionamento alguns 

elementos e valores do capitalismo, especialmente no século XIX. Nesse sentido, não é casual 

que vários observadores contemporâneos tenham comparado engenhos de açúcar, fazendas de 

café e algodoais das Américas com o sistema de fábrica em formação na Europa burguesa. 

Chama a atenção destes testemunhos particularmente a rígida disciplina, a distribuição da 

escravaria por turmas, o sistema de produção por tarefas e uma crescente sincronização do 

trabalho.371 Em síntese, um modelo de trabalho feitorizado, onde o trabalhador era encarado 

como uma simples “peça” da engrenagem produtiva. Se esse era o ideal senhorial, nem 

sempre ele se materializava devido, principalmente, à resistência dos escravos. No centro 

deste processo estava uma outra noção de trabalho (produto de tradições camponesas 

européias e africanas reinventadas no contexto da escravidão) ligada ao tempo cíclico da 

natureza, expresso, por exemplo, num ritmo mais lento pontuado por música, cantos, na 

solidariedade coletiva etc. O que na ótica senhorial era interpretada como preguiça e 

indolência, na verdade era uma das mais poderosas e freqüentes armas utilizada pelos cativos 

para sobreviver e inventar uma cultura de resistência no contexto da escravidão. Esse aspecto 

da questão foi captado com maestria por Genovese, ao discutir os embates entre senhores e 

escravos no velho Sul escravista americano: 

Cantando, os escravos expressaram suas posições. Os senhores tentavam 
fazer com que os escravos do eito trabalhassem cantando a um ritmo 
acelerado; mas os escravos mostraram que nesse particular eram eles os 
senhores, e sempre cantavam, e trabalhavam a um ritmo mais lento. 
Gostavam de trabalhar cantando, de ir para o trabalho cantando, de voltar do 
trabalho cantando; gostavam de cantar sempre.372     

                                                 
370 Ver CÂMARA, Manuel Arruda da. Op. cit. p. 148. Não nos esqueçamos que além de ter sido um importante 
homem de letras e ciências da América portuguesa, o autor tinha uma propriedade às margens do Rio Paraíba, 
onde mantinha uma plantação de algodão trabalhada por escravos.   
371 Não deve também ser casual o fato da maior parte dos poucos relógios descritos nos espólios de Campina 
Grande estar localizada em inventários de proprietários possuidores de um número considerável de escravos, 
quase sempre plantadores de algodão e possuidores de maquinário para o seu beneficiamento. O nosso já 
conhecido Coronel Antonio José Vila Seca, por exemplo, tinha um “com correntes de metal amarelo e sinetes do 
mesmo desconectado”, avaliado em 4$000. Para uma visão de conjunto dos sistemas disciplinares que 
vigoravam nas sociedades escravistas americanas e suas transformações no tempo, ver MARQUESE, Rafael de 
Bivar. Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2004.    
372 Ver GENOVESE, Eugene. A terra prometida: o mundo que os escravos criaram. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1988, p. 486. 
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Ainda nessa linha de raciocínio, também fizemos ver em linhas atrás que casos tidos 

como doenças podem ser na verdade interpretados como uma estratégia escrava para fugir, 

mesmo que fosse por algumas horas ou dias, à rotina do trabalho. Outro expediente bastante 

utilizado nesse contexto era a mutilação de animais e a danificação de ferramentas. A 

documentação pesquisada volta e meia aponta nessa direção e nos dá um testemunho, ainda 

que parcial, dessa realidade, como mostram os seguintes exemplos: “um cavalo castanho 

escuro doente das mãos”; um outro “com os pinhaços quebrados”; ora são “sete foices 

quebradas” ou então “dois machados velhos quebrados”.373 

Por outro lado, o desvio de parte da produção era uma das práticas mais arraigadas 

entre a escravaria. Visto como um crime e combatido sistematicamente pelos senhores, 

feitores e autoridades, esse fenômeno não tinha apenas um significado econômico, mas 

também político, pois era visto pelos cativos como um direito costumeiro, inserido numa 

extensa rede subterrânea que envolvia outros escravos, libertos, pobres livres e até 

proprietários.374  

Por ser o setor mais dinâmico da economia de Campina Grande, a cotonicultura era 

um dos alvos mais visados.375 Um bom exemplo disso se deu com Domingos, cabra, 22 anos. 

Quando este resolveu fugir de seu senhor, o padre Santino Maciel de Ataíde, em 03/02/1879, 

levou consigo, dentre outros objetos, “um saco de algodão”, subtraído da fazenda daquele 

proprietário religioso localizada na povoação de São Sebastião.376                                                                 

Enfim, mesmo que na perspectiva enviesada do olhar senhorial, não podemos deixar 

de reconhecer que Manuel Arruda da Câmara, a exemplo de outros contemporâneos seus, 

letrados ou não, na citação acima reproduzida captou aspectos essenciais da relação senhor e 

escravo. De fato, com o tempo os trabalhadores escravos foram se tornando mestres na arte de 

                                                 
373 Ver Carta precatória de D. Maria José do Nascimento, viúva do Capitão-mor Joaquim Alves de Faria, vinda 
da Vila Nova do Príncipe-RGN para a Vila Nova da Rainha-PB-1822. Documento avulso; Inventário de D. 
Aguida Maria de Jesus-1829; Seqüela dos bens de Manoel Teixeira Soares; Inventário de Joaquim José dos 
Santos Porto-1838. ADJFACCG.     
374 Poderíamos dizer que estas práticas costumeiras faziam parte de uma espécie de “economia moral dos 
escravos”. Ver Thompson, E. P. Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, pp. 150/202.        
375  
376 Ver O Liberal Parahybano- 12/08/1879. NDIHR/UFPB. Como seria mais ou menos previsível não eram 
apenas os escravos os únicos agentes a participar desse circuito clandestino de desvio e furto de algodão. Em 
1866 João Batista de Farias Leite, morador em Fagundes, foi obrigado a abandonar sua propriedade, em 
companhia de mulher, filhos e escravos, porque estava sendo ameaçado de morte por Antonio Vicente Ferreira e 
José de Medeiros Campos. No centro da discórdia uma carga de algodão que havia sido roubada pelo primeiro 
acusado a mando do primeiro. O mais curioso é que não faltou comprador para tal mercadoria, vendida talvez 
abaixo do preço de mercado devido a sua origem e a rede que se criava. Um dos possíveis receptadores, segundo 
depoimento da testemunha Francisco Borges de Sousa, era Firmino Henrique da Silva, um dos grandes 
proprietários e negociantes do município na segunda metade do século XIX. Ver Tribunal da Relação de 
Pernambuco. Apelante, o juízo. Apelados, José de Medeiros Campos e Antonio Vicente Ferreira-1866. 
AIAHGP.                 
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usar de “mil modos para enganar” seus senhores, redefinindo assim as relações sociais em que 

estavam compulsoriamente inseridos. Esse processo, feito de embates, conflitos e 

negociações, começava no mundo do trabalho e se estendia para todas as dimensões da vida 

social. Embora de difícil apreensão, pois pouco ficou registrado na documentação legada para 

a posteridade, esta realidade estava presente no cotidiano daquela sociedade, inclusive na 

Campina Grande oitocentista. Vejamos como esse processo se desenhou em outro importante 

espaço de sociabilidade escrava na Campina Grande oitocentista: o parentesco e as relações 

familiares. 
 

Entre a sujeição e a autonomia: família e parentesco escravo em 

Campina Grande  
Os estudos sobre a história da família escrava no Brasil obedeceram a um movimento 

paradoxal no tempo; vejamos por que. Ao analisar a formação da sociedade brasileira, 

Gilberto Freyre recuperou positivamente a contribuição social e cultural que africanos e seus 

descendentes deram para este processo. Porém, ao fim e ao cabo, esse reconhecimento foi 

subsumido em função do esquema interpretativo mobilizado pelo autor. Isso fica claro, por 

exemplo, na discussão da temática família. Como se sabe, o sociólogo pernambucano erigiu a 

família patriarcal (de matriz européia adaptada aos trópicos) na principal categoria explicativa 

do processo formativo do povo brasileiro. Por tal noção ele entendia um complexo 

econômico, social e cultural, constituído não apenas do núcleo monogâmico e de demais 

parentes consangüíneo, representado pela figura do patriarca dono de coisas e gentes, mas 

também uma teia de dependentes e agregados, incluindo aí os escravos, especialmente os 

domésticos. Nesse contexto, era ela a responsável pelo equilíbrio de pares de opostos 

representados pela casa grande e a senzala, o negro e o branco, o público e o privado, o rural e 

o urbano. A síntese de tudo isso? A miscigenação de raças, costumes e culturas. Ao se 

modificar, a família patriarcal transformava os próprios pressupostos da sociedade brasileira. 

A magistral trilogia que o autor escreveu não deixa de ser um esforço intelectual e afetivo 

para entender o nascimento, o desenvolvimento e as crises da família, entre os séculos XVI e 

XX. É em função desse arcabouço mais amplo que se explica o pouco espaço que é dado à 

existência da família negra, em sua lógica de funcionamento, longevidade e importância para 

a compreensão do mundo da escravaria e da sociedade como um todo.377                                                      

Embora em muitos aspectos a contribuição dos membros da chamada escola 

sociológica paulista seja um contraponto crítico em relação ao pensamento de Gilberto Freyre 
                                                 
377 Ver FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. 31ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1996.      
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(especialmente seus desdobramentos ideológicos claramente conservadores), no que diz 

respeito à problemática da família escrava há claras linhas de continuidade entre ambas as 

perspectivas, com o agravante de que certas incongruências foram aqui radicalizadas. Ao 

contribuir para desmontar o mito da democracia racial e uma suposta harmonia social vigentes 

no cativeiro, Florestan Fernandes, por exemplo, demonstrou que a violência era o móvel 

estruturador do sistema em todas as suas instâncias. Este processo teria atingido 

negativamente os arranjos familiares dos escravos e de seus descendentes, levando ao 

fenômeno da anomia social, expresso, por exemplo, na ausência de normas morais e sexuais, 

no perigo permanente da separação de seus entes gerado pelas vendas e pela sucessão 

patrimonial, os assédios senhoriais etc.378 

Nas últimas décadas, historiadores e cientistas sociais vêm pondo à prova essas 

imagens clássicas sobre a família negra no Brasil, a partir da incorporação de novas questões, 

metodologias e fontes. Nesse sentido, já não se discute tanto a existência da família escrava, 

com seus múltiplos e variáveis arranjos no tempo e no espaço, mas sim a sua importância, 

características e longevidade no contexto do cativeiro.379 É justamente aqui onde reside o 

paradoxo historiográfico apontado acima, pois se no passado a sua inexistência (ou 

precariedade) era considerada um fator fundamental para a compreensão das relações entre 

senhores e cativos, e da própria escravidão como um todo, hoje a sua presença não só é 

destacada como considerada elemento estrutural para a reprodução do sistema e da dominação 

senhorial. Essa tese vem sendo perseguida especialmente pelos historiadores Manolo 

Florentino e José Roberto Góes. Para comprovar a sua validade, ambos pesquisaram uma 

típica região de plantation que mantinha vínculos profundos com o tráfico negreiro num 

importante momento de sua história, qual seja, o Rio de Janeiro entre finais do século XVIII e 

primeiras décadas do século XIX. Acompanhemos, pois, os argumentos dos autores. Segundo 

eles, a escravidão moderna era uma máquina de produção e reprodução social de estrangeiros, 

alimentada incessantemente pelo comércio internacional de almas humanas. Porém, seres 

humanos retirados violentamente do continente africano não se transformavam por si só em 

trabalhadores. Era do outro lado do atlântico que esse processo efetivamente se completava, 

ao converter cativos em escravos. É nesse contexto que a discussão da família e do parentesco 

escravo ganha pleno sentido. Sua função era evitar a guerra de todos contra todos, ao 
                                                 
378 Ver FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. Vol. I. São Paulo: Ática, 1978.  
379 Mesmo uma crítica das mais novas tendências em torno do estudo da família negra no Brasil, como a 
historiadora Suely Robles Reis de Queiroz, admite a existência de uniões de natureza afetiva e familiar entre a 
escravaria, questionando, porém, a sua expressividade no tempo. Ver QUEIRÓZ, Suely Robles Reis de. 
“Escravidão negra em debate”. In. FREITAS, Marcos Cezar (Org). Historiografia Brasileira em perspectiva. 
São Paulo: Contexto, 1998, pp. 103/117.     
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estabelecer regras de convivência entre os próprios escravos e entre estes e os seus senhores. 

Primeiro ao transformar indivíduos provenientes de diversas etnias e culturas (minas, angolas, 

benguelas, cassanges, congos, cabindas etc) em africanos e depois em crioulos. Em segundo 

lugar, mais até do que a violência, era ela um instrumento de coesão social imprescindível, 

estrutural mesmo, para a dominação senhorial e, por conseguinte, a estabilidade política do 

sistema escravista como um todo. Nas palavras dos autores: 

Espécie de meta-nós, era o parentesco escravo a possibilidade e o cimento da 
comunidade cativa. Era o solvente imprescindível a senhores e escravos, por 
intermédio do qual se tecia a paz das senzalas. Ao cativo tornava possível 
esconjurar a anomia, mediante o estabelecimento de regras através das quais 
a vida poderia ser vivida. Ao senhor, ávido de homens pacificados, permitia 
auferir uma renda política, cuja contabilidade, por não aparecer nunca de 
maneira óbvia nos inventários que deixavam, tem sido frequentemente 
desapercebida. O movimento incessante de criação e recriação do parentesco 
cativo era o elemento-chave do processo pelo qual se produzia o escravo 
(...). O cativeiro era, pois, estruturalmente dependente do parentesco 
cativo.380     

Quais as reais implicações desse paradigma para a compreensão da família escrava e 

as relações sociais escravistas como um todo? É possível generalizar suas conclusões para 

outras épocas e regiões do Brasil escravista? Antes da resposta, vamos apresentar em seguida 

o resultado da nossa pesquisa para o antigo município de Campina Grande. Essa talvez seja a 

melhor forma de confrontar e analisar criticamente as questões acima suscitadas. Para isso 

retomaremos alguns aspectos apresentados no segundo capítulo. Para captar a realidade 

demográfica e social, lançaremos mão do recurso do cruzamento de fontes, desta vez para 

verticalizar e aprofundar a discussão sobre a importância do parentesco para a formação de 

uma comunidade escrava em âmbito local.381  

Os índices gerais de nupcialidade entre os cativos de Campina Grande no século XIX 

variaram, de acordo com a conjuntura e a fonte utilizada. As taxas captadas nos inventários 

são de apenas 4,3%, enquanto nos livros de assentos de batismos elas atingem 12,2%. Se em 

vez da população como um todo trabalharmos apenas com os adultos, o quadro se altera. No 

universo de escravos entre 15 e 40 anos, faixa etária mais favorável para os potenciais 

                                                 
380 Ver FLORENTINO, Manolo e GÓES, José Roberto. “Trafico atlântico e socialização parental entre os 
escravos do agro fluminense, séculos XVIII e XIX”. In. População e Família. Vol. I, Nº I, janeiro/junho, 1998. 
São Paulo: CEDHAL/USP/HUMANITAS, 1998, pp. 83/118.     
381 A temática da família escrava constitui um dos campos de pesquisas mais promissores no contexto da 
moderna historiografia da escravidão no Brasil. Aqui, contudo, mais uma vez observamos a concentração de 
estudos para áreas do Centro-sul. Para a região da qual Campina Grande faz parte, o Nordeste, são poucos os 
trabalhos existentes. Ver por exemplo, FALCI, Miridan Knox. Escravos do sertão. Teresina. Fundação Cultural 
Monsenhor Chaves, 1995; REIS, Isabel Cristina Ferreira dos. Histórias de vida familiar e afetiva de escravos na 
Bahia do século XIX. Salvador: Centro de Estudos Baianos, 2001; ROCHA, Solange Pereira. Gente negra na 
Paraíba oitocentista: população, família e parentesco espiritual. Doutorado em História. Recife: UFPE, 2007.    

207



 

nubentes contraírem matrimônio, as taxas chegam a 11,4% nos inventários pesquisados, 

1785/1888, e 18,2% nos registros de matrículas do município referente ao ano de 1872. Em 

comparação com as regiões típicas de plantations escravistas, as taxas de casamentos da 

escravaria campinense eram relativamente baixas, pois ali os números limites são bem 

superiores, tanto entre os escravos de todas as idades como apenas entre os adultos, ou seja, 

respectivamente, 30% e 57%, diferenças essas ligadas a fatores históricos e demográficos já 

apontados.382 

Às dificuldades interpostas ao longo do tempo em relação aos laços matrimoniais 

chancelados pela igreja, a escravaria de Campina Grande respondeu ampliando a noção de 

família conjugal, com a construção dos mais variados arranjos domésticos, dentre os quais se 

destacavam as uniões consensuais de natureza monoparental. Além das evidências indiretas 

presentes nos próprios inventários post-mortem (como, por exemplo, a presença de um grande 

número de crianças sem a menção dos pais) a documentação eclesiástica confirma com mais 

rigor a nossa hipótese. Num levantamento preliminar dos Livros de Batismo disponíveis para 

o século XIX, constatamos que dos 540 assentos registrados, 474 deles (87,8%) eram de 

filhos naturais, ou seja, de mães solteiras.383 

 Apesar das muitas dificuldades de penetração na lógica de funcionamento das 

famílias negras, podemos afirmar que alguns de seus traços se aproximavam de padrões 

culturais africanos adaptados ao contexto da escravidão, tais como o seu caráter ampliado e a 

importância dos “tios” como eventuais substitutos da figura paterna. Porém, outros eram 

apropriações feitas pelos próprios escravos de elementos ligados aos sistemas de matrimônio 

vigentes na sociedade patriarcal brasileira do século XIX, como era o caso dos raptos. Estes 

consistiam em “válvulas de escape” utilizadas por jovens pretendentes para fugir ao controle 

dos casamentos contratuais por interesses, muitas vezes impostos pelos pais, fenômeno esse 

que se dava entre setores de elite, mais também entre populares. Em Campina Grande 

encontramos algumas histórias de rapto envolvendo homens cativos e mulheres livres. A mais 

curiosa delas se deu em 1863 e envolveu de um lado o escravo Honorato, propriedade de 

Alexandre Barbosa Camelo e, de outro, Maria Francisca da Anunciação, 18 anos, filha natural 

                                                 
382 Ver FLORENTINO, Manolo e GÓES, José Roberto. Op. cit. p. 101/102. 
383 Ver Livros de assentos de batismos-1854/1873. AICCG. Se em muitos aspectos a Lei do Ventre Livre 
significou importantes modificações nas relações entre senhores e escravos com a intervenção direta do Estado, 
no que diz respeito às relações matrimoniais entre a escravaria o quadro não se alterou substancialmente em 
Campina Grande. Tanto é assim que no Livro de Assento dos ingênuos, uma exigência da referida lei para o 
registro dos filhos das escravas a partir de então, do total de 720 crianças ingênuas 653, ou 90,7%, eram filhos 
naturais de escravas com pais desconhecidos, pelo menos aos olhos dos burocratas. Mesmo admitindo que 
algumas dessas relações tenham sido posteriormente legalizadas, no geral o quadro não mudou muito, tanto antes 
como depois de 28 de setembro de 1871. Ver Livro de assentos de ingênuos-1871/1888. AICCG.   
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de Claudina Maria da Anunciação. Após ser raptada, provavelmente com a sua anuência, a 

jovem foi “ofendida” pelo escravo. Diante do fato consumado, a mãe da jovem foi a juízo 

pedir autorização para a realização do casamento de sua filha, pois se tratava de uma menor. 

Num primeiro momento, o curador geral dos órfãos resistiu à idéia do consentimento, 

utilizando um argumento que bem denota o princípio hierárquico e excludente daquela 

sociedade, ao afirmar que havia “desigualdade” de condições entre os nubentes, visto ser um 

livre e o outro escravo. 

Como, porém, houve o defloramento, o juiz de órfãos expediu o alvará de casamento 

para a união legal dos nubentes, não sem antes fazer algumas ressalvas morais: “Atendendo 

ao estado de que se acha a menor, e que jamais poderá conseguir um melhor casamento, em 

vista do descrito, em que se acha, concedo a licença”.384 

Essas situações remetem à discussão das regras que regiam o mercado matrimonial 

dos cativos em Campina Grande. Ao que tudo indica, nas primeiras décadas do século, 

especialmente em função dos efeitos culturais e demográficos do tráfico negreiro em âmbito 

local, os escravos optavam preferencialmente por casamentos endogâmicos, primeiro entre 

consortes africanos da mesma “nação” e posteriormente com os crioulos. Contudo, 

paralelamente ao processo de crioulização e à expansão numérica de uma população de cor, 

formada por libertos e negros livres, o quadro foi se alterando substancialmente. É o que 

podemos observar na amostragem de alguns Livros de Assento de Casamentos de escravos 

disponíveis para a segunda metade dos oitocentos. Em apenas 18 dos 77 casamentos 

registrados ambos os consortes eram de condição cativa, quase todos pertencentes a grandes 

proprietários locais, conforme podemos depreender dos exemplos vindos de dois maiores 

escravocratas do município:  

Aos 03 de fevereiro de 1866 não constando impedimento algum, depois de 
confessados e examinados em doutrina cristã ajuntei em solene matrimonio 
aos nubentes Manoel com Quitéria, pretos, escravos de Honorato da Costa 
Agra, e logo lhes dei suas bênçãos núpciais, presente as testemunhos 
Agostinho Lourenço Vaz e Manoel, escravo do mesmo Honorato, e para 
constar fiz esse assento. O vigário Calixto Correia da Nóbrega.385 

                                                 
384 Ver Autuamento de um interrogatório feito na pessoa de Maria Francisca da Conceição-1863.  Documento 
avulso. ADJFACCG. Guardadas as devidas diferenças históricas, diríamos que os raptos estavam para o Brasil 
escravista assim como a venda de esposas esteve para a Inglaterra nos séculos XVIII e XIX. Do mesmo modo 
que o fenômeno inglês era uma forma ritualizada de membros das classes populares sacramentarem os 
desenlaces matrimoniais (especialmente da parte das mulheres, numa época em que não havia o divórcio) o rapto 
brasileiro legitimava algo que já havia se processado: a relação sexual consentida entre jovens fora do casamento 
convencional, ou seja, aquele sancionado pela Igreja e pela sociedade patriarcal. Sobre a venda de esposas ver, 
THOMPSON, E. P. Op. cit. p. 305/352.           
385 Ver Livro de assentos de casamentos Nº 16-1865/1875. AICCG. O período deste pároco à frente da matriz de 
Campina Grande foi dos mais extensos no tempo. Segundo um historiador da igreja local, ele assumiu o posto 
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Aos 09 de janeiro de 1887 perante Alberto Lino e Benedito S. de Barros (...) 
ajuntei em solene matrimonio José e Maria, ambos escravos de Alexandrino 
Cavalcante de Albuquerque. Os nubentes são naturais e moradores desta 
freguesia. O vigário Luiz Francisco de Sales Pessoa”.386 

Foi raro o casamento de escravos de diferentes proprietários, uma estratégia senhorial 

de controle social no sentido de evitar maiores perturbações e transtornos no interior dos 

plantéis. Dos poucos localizados nessa situação, os senhores tinham algum grau de 

parentesco, como podemos depreender do seguinte registro: 

Aos 21 de dezembro de 1873 nesta matriz (...) ajuntei em solene matrimonio 
José, escravo de Joaquim José Raposo, com Luiza, escrava de João Antonio 
Raposo, tendo as testemunhas João Antonio Francisco de Sá e Guilherme 
Francisco Raposo. O vigário Calixto Correia da Nóbrega.387 

Se os casamentos entre consortes escravos representam apenas 23,4% da nossa 

amostra, em compensação os de formação mista (em que um dos pretendentes era pessoa 

livre) constituíam a grande maioria, com seus 76,6% ou 59 casos registrados, apesar do 

discurso moralista de determinadas autoridades contrárias a este tipo de união, conforme 

vimos há pouco. Aqui também as uniões não se davam de forma aleatória. Mesmo com todas 

as limitações colocadas pelos senhores e as conjunturas históricas, os escravos procuravam 

interferir nesses momentos cruciais de suas vidas. Assim, foi constatado que em apenas 9 dos 

casos (15,3%) a mulher era escrava e o marido homem livre. Dentre esses casos podemos 

citar o casal constituído por Joaquim Felix Batista, pardo e livre, com Florência, escrava de D. 

Rita Cândida de Albuquerque Viana, cujo enlace nupcial se deu em 22 de maio de 1866.388 

Contudo, no restante dos 59 assentos o quadro se invertia, sendo o homem escravo e a 

mulher livre. A razão que mais contribuía para isso era o fato de que, como sabemos, na 

sociedade escravista brasileira a prole acompanhava a condição da mãe, isso pelo menos até 

1871, quando a Lei do Ventre Livre alterou esse quadro, ao criar a figura do ingênuo, nascido 

de ventre livre mesmo que de mãe escrava. Daí o investimento afetivo e social que os 

                                                                                                                                                         
em 1860 e só deixou com a sua morte, ocorrida em 10 de fevereiro de 1885, tendo desempenhado um papel 
fundamental na vida social e política do município. Ver UCHÔA, Boulanger de Albuquerque. Subsídios para a 
história eclesiástica de Campina Grande. Rio de Janeiro: Governo Diocesano, 1964, pp. 60/68.   
386 Ver Livro de assentos de casamento Nº 8-1885/1887. A0ICCG. Este foi outro importante vigário local, tendo 
substituído o padre Calisto Correia da Nóbrega em 1885 e permanecido no posto, com pequenas interrupções, 
até 1927. Ver, UCHÔA, Boulanger de Albuquerque. Op. cit. pp. 69/79.  
387 Ver Livro de assentos de casamentos Nº 6-1865/1875. AICCG.   
388 Ver Livro de assentos de casamentos Nº 6-1865/1875. AICCG. Em relação ao tipo de composição dos 
casamentos escravos, a realidade de Campina Grande difere bastante do padrão encontrado para outras partes do 
Brasil escravista mais ou mesmo na mesma época. Ao pesquisar o município de Campinas, Robert Slenes 
encontrou poucos exemplos de casamentos mistos de escravos e livres, realidade essa que se deve a diferenças 
demográficas e históricas entre os dois casos. Ver SLENES, Robert. “A formação da família escrava nas regiões 
de grande lavoura do sudeste: Campinas, um caso paradigmático no século XIX”. In. População e Família. Vol. 
1, Nº 1, janeiro/junho, 1998. São Paulo: CEDHAL/USP/HUMANITAS, 1998, pp. 09/82.  
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escravos faziam para que as novas gerações nascessem livres do cativeiro. Assim, por 

exemplo, dentre os que apostaram nesta possibilidade, podemos mencionar o preto Raimundo, 

escravo de João Correia de Araújo, que em 13 de fevereiro de 1866 casou com a forra 

Francisca Maria da Conceição. Este também foi o caso do preto José, escravo de Antonio 

Severino de Mendonça, que naquele mesmo ano, 30/05/1866, resolveu casar com Antonia 

Maria da Conceição, uma parda livre.389 Resultado não só de afetos entre as partes, cujos 

intricados enredos permanecem, na maior parte das vezes, vedados ao olhar do historiador, 

estes casamentos não deixavam de ser um investimento social das famílias de ambos os 

nubentes, em que estavam em jogo alianças, aspirações de ascensão social, disputas, tensões, 

mas também solidariedade tecidas cotidianamente no interior da comunidade negra.   

Para além da família consangüínea, os escravos campinenses buscavam reforçar seus 

arranjos domésticos mediante o chamado parentesco espiritual, representado pelo compadrio 

cristão. Dos 540 registros de batismos de escravos por nós levantados, em 513 deles constam 

os nomes e referência à condição jurídica dos padrinhos.390  Com base nesses dados, 

observamos que em 12,7% (65) tanto o “pai” como a “mãe”  espiritual do batizando eram 

escravos. Em 8,6% (44) a escolha foi mista, ou seja, um dos padrinhos era cativo e o outro 

livre. Contudo, em 78,7% (404) dos casos ambos os padrinhos eram constituídos por pessoas 

livres.391 

 Como podemos perceber, através da apropriação do ritual cristão selavam-se alianças 

sociais e culturais, reforçando não apenas os vínculos horizontais no interior da escravaria, 

mas também ampliando horizontes com outros grupos sociais, a exemplo de determinadas 

camadas de homens livres, no intuito de minorar a vida no cativeiro e até alimentar 

expectativas em torno da liberdade. Aqui, mais uma vez, observamos determinadas regras que 

formavam esse complexo fenômeno, no que diz respeito à escolha dos padrinhos e madrinhas. 

A proveniência dos padrinhos de condição escrava poderia ser tanto o plantel dos pais da 

criança como plantéis outras propriedades, o que não deixava de ser uma fórmula encontrada 

pelos escravos para contornarem as dificuldades de contato com as outras escravarias, 

                                                 
389 Ver Livro de assentos de casamentos Nº 6-1865/1875. AICCG. 
390 Em 27 deles, portanto 5% da amostragem, não pudemos obter essas informações, em virtude de alguns livros 
pesquisados estarem com partes danificadas ou trechos ilegíveis. Convém lembrar que a grande maioria dos 
registros diz respeito a recém nascidos, com dias ou meses de vida. Apenas duas exceções foram detectadas: 
Francisco, pardo, 6 anos, filho natural da escrava Joaquina, e José, crioulo, 14 anos, filho natural da escrava 
Luiza, batizados, respectivamente, em 19/01/1873 e 26/01/1873. Não foi encontrado nenhum assento de adultos. 
Ver Livros de assentos de batismos-1854/1873. AICCG.   
391 Depois de 1871, quando da vigência da Lei do Ventre Livre, esse quadro só fez se acentuar, pois do total de 
720 batizados de ingênuos 89,6% dos padrinhos eram livres, 4,9% misto e apenas 5,5% exclusivo de escravos. 
Ver Livro de assentos de batismos de ingênuos-1871/1888. AICCG.  
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representadas pela quase interdição dos casamentos consangüíneos. Ao ser batizado no 

Oratório da fazenda São Bento, em 25/12/1851, Severo, preto, com um mês de idade, filho 

natural de Teodora, escrava de Bento José Alves Viana, teve como padrinhos os cativos João 

e Joana, enquanto que Izidro, de cor preta, um mês de vida, filho natural de Manoela, escrava 

de Manoel Quirino Pereira, batizado na capela de Pocinhos, termo de Campina Grande, teve 

como padrinhos a Pedro e Antonia, escravos, respectivamente, de Manoel Pereira do Carmo e 

de Antonio Felix.392 

Os números do compadrio escravo em Campina Grande mostram que os cativos 

optavam, majoritariamente, pela escolha de padrinhos livres. Mesmo excluindo os registros de 

padrinhos mistos, temos ainda quase 80% do universo total da pesquisa, ou seja, mais de 

78,7% de padrinhos de condição civil livre. A grande dificuldade nesse caso é saber quem 

eram essas pessoas e quais suas motivações ao aceitarem desempenhar o papel de pai ou mãe 

espiritual de filhos de cativos. Isso se deve ao fato de que nem sempre é possível rastrear suas 

experiências e os laços estabelecidos com a comunidade escrava no tempo, em função das 

limitações das fontes e do escopo do nosso trabalho. De todo modo, se é praticamente 

impossível esclarecer a trama histórica como um todo, pelo menos é possível torná-la menos 

opaca. Em primeiro lugar, notamos que são raras as vezes em que os próprios senhores, seus 

parentes e até mesmo outros proprietários apadrinham as “crias” cativas. Sendo assim, é 

muito provavelmente que a grande maioria dos padrinhos e madrinhas escolhidos para os 

recém nascidos fosse formada por homens por pobres livres e libertos, quer fossem de “cor”, 

quer fossem branco. É possível até pensar que alguns deles podem ter vivido a experiência do 

cativeiro, num tempo próximo ou distante, não importa. Em 18/10/1855, por exemplo, ao ser 

batizado na capela de Pocinhos, Simão, preto, com um dia de vida, escravo de Inácia Aranha 

de Vasconcelos, teve como padrinho ao forro Tomás de Aquino Pimenteira.393  

A buscar de um padrinho livre poderia significar um importante capital social e 

político para a luta pela sobrevivência no cativeiro. Aos padrinhos os escravos poderiam 

recorrer para mediar pequenos conflitos e pendências cotidianas com os senhores, ajudando 

ou mesmo substituindo em determinadas situações os pais na criação e encaminhamento dos 

                                                 
392 Ver Livro de assentos de batismos Nº 12-1854/1860. AICCG. É importante destacar que nem sempre os 
assentos seguiam uma seqüência cronológica rígida. É que muitas vezes os párocos acumulavam certo número 
de batismos para registro posterior. Daí a explicação para a existência de batismos de 1851, 1852 e 1853 em um 
livro que formalmente começa em 1854, como pudemos observar no exemplo acima.      
393 Ver Livro e assentos de batismos Nº 12-1854/1860. AICCG. As evidências de Campina Grande corroboram 
as conclusões gerais de um estudo realizado por Stuart Schwartz sobre o compadrio escravo em outras regiões do 
Brasil, especialmente na Bahia e em Curitiba. Ao observar que foram poucos os senhores que batizaram seus 
cativos, o autor contesta as premissas de uma suposta benevolência patriarcal da elite escravista brasileira. Ver 
SCHWARTZ, Stuart. Op. cit. pp. 257/286.      
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afilhados cativos, dentre outras possibilidades.394 Porém, a razão maior para esse tipo de 

escolha se deve por esse gesto significar a pavimentação de um caminho menos árduo para a 

busca da alforria, como podemos inferir do caso abaixo: 

Aos 31 de novembro de 1865 batizei solenemente a Belmiro, pardo, cinco 
meses, filho natural de Maximiana, escrava de D. Firmina Leopoldina Vaz 
Ribeiro, sendo liberto antes do batismo pela quantia de 200$000, que foram 
entregues pelo seu padrinho José Maria Barbosa, sendo madrinha N. S. da 
Conceição. O vigário Calixto Correia Nóbrega.395       

  Ao estabelecer uma série de obrigações recíprocas entre os padrinhos, as crianças e 

os pais delas, o sistema de compadrio criava um conjunto de relações de reciprocidade, 

presente em diversos momentos da vida dos envolvidos. Se por um lado enredava a família 

escrava e seus membros nas teias do clientelismo senhorial, também possibilitava a 

emergência de uma cadeia de proteção social e psicológica fundamental para a comunidade 

escrava, podendo em certas circunstâncias alargar os caminhos que levavam a espaços de 

autonomia e liberdade. Em síntese, como bem destacou uma historiadora americana em 

exemplar estudo sobre diferentes aspectos da escravidão brasileira oitocentista, a partir da 

trajetória de vida de uma escrava doméstica e a filha de um poderoso senhor: 

O apadrinhamento abrangia não apenas a relação entre padrinhos e afilhados, 
mas também o laço importante entre os padrinhos e os pais da criança, que 
se tornavam compadres. O compadrio, compreendido na troca, como em 
todas as relações de clientelismo, não era somente a concessão de favores de 
cima para baixo, mas também uma promessa recíproca de serviço, 
deferência, obediência e lealdade.396                                                                          

As possibilidades de uma união entre escravos ser formalizada dependia de uma 

conjunção de fatores, sendo que dois dos mais importantes eram a dimensão e as 

características gerais do plantel. Em Campina Grande, a exemplo de outras regiões 

escravistas, os escravos com mais chances de legalizar as relações eram aqueles que 

                                                 
394 Um padrinho poderia desempenhar papel importante em processos criminais e cíveis onde escravos tomavam 
parte, especialmente referentes a litígios com seus senhores em torno da liberdade, fosse na condição de 
testemunha, fosse como peticionário. Alegando ter entrado no Brasil depois da Lei de 07 de novembro de 1831, 
um africano de Campina Grande moveu uma ação contra seu senhor em 1871. Como testemunha de defesa, 
Manoel Felix Brito afirmou em seu depoimento “ter sido padrinho de batismo do escravo Agostinho no ano de 
trinta e três a trinta e quatro, não se recordando ao certo, e que dito escravo então era muito moço e imberbe”. 
Ver Autuamento de uma portaria do senhor juiz de órfãos do termo o doutor Irenêo Ceciliano Pereira Joffily-
1871. SEDHIR/UFCG.      
395 Ver Livro de assentos de batismos Nº 15-1865/1867. AICCG. Embora proibido formalmente pela Igreja 
Católica desde o Concílio de Trento, a prática de escolher uma santa ou um santo como madrinha ou padrinho 
permaneceu por muito tempo como um hábito arraigado entre as classes populares, inclusive entre os escravos. 
Para as regras gerais que regulamentavam o sacramento do batismo no Brasil escravista, ver Constituições 
Primeiras do Arcebispado da Bahia de 1707. São Paulo: Typographia 2 de Dezembro, 1853, pp. 12/31.    
396 Ver GRAHAM, Sandra Lauderdale. Op. cit. p. 75. 
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habitavam nas grandes e, em menor escala, médias propriedades.397 Ao morrer em 1828, a 

finada Rosa Francisca da Cunha Santos deixou uma escravaria composta de 29 escravos, 

sendo 9 crianças, nenhum velho e 20 adultos. Destes, 9 eram casados, ou seja, 45% do total de 

adultos. Já no espólio de Pedro Celestino de Andrade, falecido em 1844, temos um plantel 

formado por 8 cativos, formado pela mulata Sebastiana, 60 anos de idade, as crianças José, 1 

ano; Trajano, 8 anos; Maria, 9 anos; Manoel, 6 anos e Feliciano de 3 anos, todas filhas do 

casal de crioulos Vicente, 36 anos, e Joaquina, 28 anos.398 

 Ao contrário do que parte da historiografia brasileira apregoou durante muito tempo, a 

vida sexual e familiar dos escravos era gerida por normas de conduta.  Por exemplo, embora 

tenha sofrido transformações conjunturais, havia uma tendência dos maridos escravos serem 

mais velhos do que suas companheiras cativas. Esta diferença de idade poderia variar 

bastante. Na escravaria do finado José Venâncio de Benevides havia seis casais. Em todos 

eles os homens eram mais velhos do que as suas mulheres. A menor diferença verificada se 

deu entre João Angola, de 30 anos, e Jacinta Angola, com 26 anos, enquanto que a mais 

acentuada ocorreu com o africano José, 50 anos, e sua mulher, a crioula Severina, de 25 

anos.399 

 Ao que parece, o ciclo de procriação das cativas campinenses começava cedo e 

terminava tarde, uma das possíveis chaves explicativas para o processo de reprodução natural 

da população escrava local. Para se ter uma idéia desse quadro, apresentamos alguns 

exemplos. Em 1826, quando do falecimento da sua proprietária, a cabra Felícia era a única 

escrava do espólio e contava com 14 anos de idade, tendo sido avaliada em 150$000. No 

intervalo entre 1826, ano da abertura do inventário, e 1831, ano da primeira tomada de contas 

dos bens pertencentes aos dois filhos órfãos do casal, Felícia teve três filhos ou, para ficar na 

linguagem senhorial dos burocratas da época, ela “produziu três crias”. Outra que começou a 

parir bastante jovem foi a crioula Isabel. Em 1841 essa escrava tinha 17 anos de idade e já 

                                                 
397 É óbvio que essa não era uma regra absoluta, pois tínhamos exemplos de grandes e médias propriedades que 
contavam com pouco ou nenhum casal de escravos em seus plantéis. A título de ilustração, podemos citar o caso 
do maior escravista do município, o coronel Bento José Alves Viana, que não obstante ter um plantel de 57 
escravos, muitos deles em idade adulta, equilibrado sexualmente, acusou a presença de apenas um casal 
legalmente constituído: os africanos Gervásio, 46 anos, e Maria, 34 anos. O contrário também era verdade, ou 
seja, pequenos proprietários que acusavam a presença de escravos legalmente casados. Este era o caso de 
Patrício José Bezerra. Quando de sua morte em 1846, o seu plantel era formado por três escravos: Francisco e 
Rosa, ambos naturais de Angola, casados e pais do crioulo Luiz, 14 anos. Ver Inventários de Bento José Alves 
Viana-1844 e Patrício José Bezerra-1846. ADJFACCG.          
398 Ver Inventários de Rosa Francisca da Cunha Santos-1828 e Pedro Celestino de Andrade-1844. ADJFACCG.      
399 Ver Inventário de José Venâncio de Benevides-1841. ADJFACCG. 
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havia sido mãe pelo menos duas vezes: de Luiz, 3 anos, e de José, 1 mês. Isso significa dizer 

que quando deu à luz pela primeira vez ela contava com mais ou menos 14 anos.400  

Iniciado precocemente, o ciclo reprodutivo das escravas de Campina Grande muitas 

vezes se estendia por anos a fio. Luiza Angola, 30 anos, vivia num plantel composto de 12 

escravos, dentre eles José crioulo, 39 anos, com quem era casada. Após a morte de Alberto 

Cabral M. Junior, em 1825, ambos continuaram a viver e trabalhar na propriedade do finado, 

localizada no lugar Bacamarte, termo de Campina Grande. Como havia filhos menores como 

herdeiros, o juiz de órfãos nomeou tutor ao capitão Manoel Cabral de Vasconcelos, irmão do 

inventariado e tio das crianças. Anexo ao inventário, consta duas tomadas de contas. Na 

primeira, registrada em 1828, é informado que Luzia teve um filho. Em 1832, quando da 

segunda tomada, ficamos sabendo que ela “pariu mais uma cria”, quando devia estar com 37 

anos, uma idade relativamente avançada para os padrões daquele tempo, especialmente para 

se ter filho cativo. Mais reveladora ainda é a história da preta Catarina, que quando da morte 

de seus senhores, em 1818, já era uma escrava sexagenária, achacada e vivia num plantel 

constituído por ela e mais três companheiros. É possível que ela fosse filha de africanos e 

talvez fizesse parte das primeiras gerações de crioulos do município, cujo processo se 

acentuou e desenvolveu entre meados do século XVIII e primeiros anos do século XIX. 

Embora não possamos afirmar com certeza, é possível pensar que em algum momento ela 

tenha passado a viver maritalmente com Cosme, um outro cativo crioulo do plantel de seu 

senhor, àquela altura também um sexagenário como ela. O certo, porém, é que nesse intervalo 

de tempo ela chegou a ter 13 filhos, 8 dos quais sobreviveram às mais variadas adversidades 

do cativeiro, o que pode indicar que começou seu ciclo reprodutivo bastante jovem e terminou 

esse processo próximo da velhice, ou seja, alguns anos antes da morte de seus proprietários.401 

Uma das ameaças mais constantes para as famílias escravas era a apartação abrupta de 

seus membros, especialmente visível quando da morte do proprietário. Este era um momento 

não por acaso revestido de muita expectativa e tensão entre senhores e cativos. De uma hora 

para outra o escravo poderia ser doado para um parente do senhor ou então vendido para 

pagar dívidas. Se de certa maneira os escravos podiam minimizar os efeitos dessa separação, 

visitando seus entes na casa do parente senhorial nas vizinhanças ou numa propriedade não 

tão distante da de seu senhor, o mesmo não se pode dizer quando a venda se dava para uma 

                                                 
400 Ver Inventários de Caetana Martiniana da Conceição-1826 e Feliciano Pereira de Araújo-1841. 
ADJFACCG.  
401 Ver Inventários de Alberto Cabral M. Junior-1825 e Adriana Maria de Assunção-1818. ADJFACCG.  
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propriedade distante.402 Este quadro foi agravado especialmente com a vigência do tráfico 

negreiro na segunda metade do século XIX, que drenou um considerável contingente de 

escravos locais em direção às fazendas de café do Centro-sul ou mesmo outros destinos. 

Contudo, pelo conjunto de elementos até aqui expostos, pudemos constatar a presença dos 

diferentes arranjos domésticos e a importância deles para a escravaria de Campina Grande. 

Resta-nos ainda enfrentar uma questão fundamental, que é a longevidade e estabilidade das 

mesmas no tempo. Para tornar mais consistente o nosso argumento, passaremos a destacar de 

agora em diante algumas dessas famílias, vinculando-as com a própria trajetória de seus 

proprietários, através do procedimento metodológico da redução de escala.403 

Em 26 de julho de 1872, João de Barros Sousa, morador no lugar Queimadas, saiu 

cedo do sitio Baixa Verde (propriedade onde residia e tinha seus negócios de lavoura e 

criação) em direção à sede do município. Depois de algumas horas chegou ao seu destino. Em 

aí chegando desceu do cavalo em cujo lombo fez o percurso e, ato-contínuo, amarrou o 

animal numa cerca na rua do Seridó, próximo ao Mercado público da cidade. Sem perda de 

tempo, seguiu para o prédio da Coletoria Geral da cidade, localizado a poucas quadras dali. 

Após cumprimentar o funcionário daquela repartição pública, matriculou seus escravos, 

conforme exigência da legislação aprovada e regulamentada desde o ano anterior pelo 

governo imperial. Sob Nº 136, sua relação consta de 11 escravos, distribuídos na ordem de 

547 a 557, com uma série de dados de cada um deles, tais como o nome, idade, cor, 

naturalidade, nacionalidade, profissão, estado civil e outras informações complementares.404 

A história da escravaria desse senhor campinense, entretanto, não começou nem terminou em 

1872. Ela remonta pelo menos à década de 1830 e se prolonga até pelo menos às vésperas da 

abolição.     

     Em 1836 morria João de Barros Veloso, deixando uma fortuna avaliada em 

3.680$280. Dentre os bens constavam 12 escravos, a saber: Antonio, angolano, 50 anos, 

avaliado em 300$000; José, angolano, casado, 20 anos, avaliado em 350$000; João, cabra, 

avaliado em 260$000; Diogo, cabra, 10 anos, avaliado em 240$000; Francisco, cabra, 4 anos, 

                                                 
402 Um dos exemplos mais dramáticos acerca dos efeitos da separação de membros de uma mesma família 
escrava ficou registrado em uma das listas de matrícula do município. Manoel José Maria de Mello era 
proprietário dos escravos Antonio, mulato, 16 anos; Manoela, preta, 14 anos e Francisco, preto, 12 anos, todos 
trabalhadores agrícolas. Na última coluna do formulário consta a seguinte observação: “todos estes escravos são 
irmãos, sendo que Josefa mãe deles foi há muitos anos vendida”. Ver Lista de matrícula de escravos 
pertencentes a Manoel José Maria de Mello-1872. SEDHIR/UFCG.   
403 Sobre a redução de escala e suas implicações no processo de construção do conhecimento histórico, ver 
REVEL, Jacques (Org). Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998.   
404 Ver Relação Nº 136 da matricula dos escravos pertencentes a João de Barros Sousa-1872. Anexa ao 
Inventário de João de Barros Sousa e sua mulher Ana Jacinta-1878. ADJFACCG.   
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avaliado em 120$000; Maria, angolana, 21 anos, casada, avaliada em 350$000; Francisca, 

crioula, 30 anos, avaliada em 260$000; Rosa, cabra, 13 anos, avaliada em 350$000; Teresa, 

cabra, 8 anos, avaliada em 200$000; Florinda, 6 anos, avaliada em 180$000; Luiza, cabra, 9 

meses, avaliada em 50$000, e finalmente Severina, crioula, 1 ano, avaliada em 70$000.405                          

Antes mesmo de o inventário ser concluído e a partilha efetivada, houve uma baixa na 

escravaria do defunto, pois a “cabrinha” Luiza acabou morrendo antes de completar 1 ano de 

idade, a exemplo de muitas crianças de sua condição. Os 11 escravos restantes foram 

divididos entre a viúva e inventariante Ermíria Maria das Dores e os demais herdeiros, em 

número de seis. Uma das herdeiras era Ana Jacinta, filha legitima do casal, com 15 anos de 

idade. Depois de permanecer por algum tempo sob a tutela da mãe, Ana casou com o nosso 

João de Barros Sousa, levando consigo a legítima paterna. Dentre os escravos que lhe coube 

na partilha constava a escrava crioula Francisca, 30 anos, Rosa, 13 anos, Florinda, 6 anos, e 

Tereza, 8 anos, essas  três últimas filhas naturais da primeira. Essas escravas formaram a base 

para a formação do futuro plantel do casal, que seria registrado daí a 36 anos na Coletoria 

local. 

Pelas informações que conseguimos reunir Rosa foi a primeira das filhas de Francisca 

à dar continuidade a descendência daquela família escrava, cujo patriarca talvez fosse o 

africano Antonio.406 Em 1843, quando devia ter mais ou menos 20 nos de idade, ela deu à luz 

a escravinha Joana, que ao que tudo indica não sobreviveu por muito tempo. Por volta de 

1850 ela tornou-se mãe novamente, quando concebeu o mulatinho Thomé. Cinco anos depois 

a prole foi ampliada com a chegada ao mundo da escravidão do pardinho Inácio. Passados 

alguns meses de seu nascimento, ele foi levado à pia batismal para a realização do primeiro 

dos sacramentos cristãos, assim registrado pelo pároco local: 

Aos 30 de maio de 1855 na capela de Fagundes batizei solenemente a Inácio, 
pardo, de idade três meses, filho natural de Rosa, escrava de João de Barros, 

                                                 
405 Ver Inventário de Manoel de Barros Veloso-1836. ADJFACCG. Como podemos observar, este plantel 
reproduz em linhas gerais o padrão demográfico da época, conforme vimos no segundo capítulo. 
406 Dos três africanos do plantel Antonio era o mais velho, com 50 anos de idade. Em função de sua idade 
presumível poderia tanto ser pai como marido de Francisca, detalhe esse que a documentação não esclarece 
totalmente, pois os senhores nem sempre forneciam aos funcionários responsáveis essa informação. Nesse 
sentido, é bom lembrar que a filiação de Rosa e da sua irmã não constam do inventário do finado. Essa 
informação só foi obtida graças ao cruzamento com outras fontes, a exemplo da matrícula de 1872. De todo 
modo, se a nossa hipótese estiver correta, Antonio pode ter chegado ainda jovem a Campina Grande, entre finais 
do século XVIII e começo do século XIX. Entre esse momento e a década de 1830 conseguiu estabelecer 
relações com os senhores e os seus companheiros de cativeiro crioulos e africanos. Além do possível casamento 
consensual com Francisca ou outra pessoa cativa, ele cultivava uma pequena roça que lhe proporcionou a 
formação de um pecúlio. No inventário consta que o finado lhe devia 20$000, resultante de “algodão, milho e 
mais legumes que o dito seu falecido senhor lhe comprou” e com cujo produto pretendia “fazer algum capital em 
mão de seu senhor e lhe dizem que a fim de se libertar”. Ver Inventário de Manoel de Barros Veloso-1836. 
ADJFACCG.     
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foram padrinhos João Batista de Barros e Alexandrina Maria do Espírito 
Santo. O vigário Calixto Correia da Nóbrega.407 

Depois disso, Rosa haveria de ter pelo menos mais uma “cria”, desta vez uma menina. 

Trata-se de Rita, mulata, que em 1872 tinha 10 anos. Mais ou mesmo por essa época Rosa 

ganhava um novo sobrinho e seus filhos um primo, pois nascia Sebastião, mulato, natural de 

Campina Grande, filho de Florinda. É provável que, a exemplo da irmã, ela tinha tido outros 

filhos, que podem ter morrido ou mesmo se separado de seu convívio. De certo, porém, é que 

o único que foi registrado em 1872 foi Sebastião, já então um jovem escravo que contava com 

18 anos de idade.  

Por volta de 1862 mais uma vez Rosa contribuía para a ampliação de seu núcleo 

familiar e com o aumento do plantel de seu senhor João de Barros Sousa, pois naquele ano 

nascia a mulatinha Rosa, sua terceira filha.  

Como a maior parte dos escravistas locais, João de Barros Sousa tinha na reprodução 

natural o principal mecanismo demográfico e econômico de reposição de sua escravaria. 

Contudo, isso não impedia que em determinadas conjunturas ele optasse por comprar no 

mercado negreiro mão-de-obra complementar para aumentar seus lucros e o seu poder. Ao 

contrário de seus pais e sogros, que poderiam apelar nessas ocasiões para o tráfico 

internacional de africanos, João de Barros Sousa teve que apelar para os mercados regionais 

para dar conta da expansão da cultura algodoeira, em razão das novas demandas econômicas 

em torno do algodão na segunda metade do século. Além dos escravos nascidos na própria 

propriedade desse senhor, localizamos pelo menos dois escravos egressos de províncias 

vizinhas: Francisco, mulato, natural do Ceará, e Alípio, de cor cabra e nascido em 

Pernambuco.  Depois de alguns anos de convivência com seus companheiros de cativeiro, eles 

foram se “aclimatando” ao novo ambiente de trabalho e vida imposto pelo cativeiro. No caso 

de Alípio, com o tempo ele foi se afeiçoando por Teresa, com quem passou a viver 

maritalmente. Alguns anos depois resolveram sacramentar a relação perante a Igreja, 

conforme podemos comprovar pela citação abaixo: 

Aos 07 de maio de 1867 na capela de Fagundes de minha licença o 
Reverendo Frei Joaquim da Santa Trindade Cardoso não lhe constando 
impedimento algum e preenchidas todas as formalidades do nosso ritual 
romano assistiu ao recebimento solene do sacramento do matrimônio 
aos nubentes Alípio e Teresa, pardos escravos de João de Barros 
Sousa desta freguesia de Campina Grande e presentes as testemunhas 

                                                 
407 Ver Livro de assentos de batismo Nº 12-1854/1860. AICCG. Em 28 de março de 1875 Inácio haveria de se 
tornar padrinho (juntamente com a também cativa Josefa, pertencente a José de Barros) de Manoel, filho natural 
da escrava Rosária, propriedade de Antonio Vitorino Barros, um possível parente de seu senhor, a exemplo do 
senhor da madrinha. Ver Livro de assentos de ingênuos-1872/1888. AICCG.      
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Bento Francisco de Macedo e Manoel do Nascimento lhe deu as 
benções nupciais de que fiz este assento. O vigário interino José 
Ambrósio da Costa Ramos”.408 

Da união de Alípio e Teresa veio ao mundo Lucinda, nascida ainda na época em que 

seus pais eram solteiros, pois em 1872 essa cativa contava com 24 anos. Com Lucinda surgia 

a quarta e última geração que pudemos acompanhar no tempo, pois ela teve uma filha de 

nome Maria (nascida escrava, mas tornada forra) e a ingênua Josefa, parda, nascida em 18 de 

dezembro de 1872 e, portanto, livre em virtude da Lei do Ventre Livre.409          

Quando, portanto, João de Barros Sousa matriculou seus escravos naquele 26 de julho 

de 1872, sua escravaria tinha sedimentada uma experiência no tempo, cujo ciclo se iniciou 

com uma das últimas levas de africanos chegados ao município e se fechou com a nova 

geração formada pelos ingênuos. Nesse contexto se destacam os laços de família e suas 

transformações ao longo dos anos. As maiores ausências notadas na menciona lista são as do 

“patriarca” e da “matriarca” negros, ou seja, o angolano Antonio e a crioula Francisca, 

ausência essa devida certamente ao falecimento dos dois entre 1836 e 1872. Antes disso é 

possível que eles tenham transmitido parte de suas experiências para as gerações seguintes. 

Destas, uma parcela sobreviveu até aquele momento histórico. Observando com atenção 

notamos que a maior parte da escravaria era unida por diferentes vínculos de parentesco 

primário, tais como pais, filhos, irmãos, tios, primos etc. Para ser mais preciso: 9  dos 11 

cativos eram parentes, o que significa, em termos percentuais, mais de 81%.410 Tomemos 

como fio condutor a trajetória da primogênita Rosa. Descrita como sendo mulata, solteira, 

natural de Campina Grande, apta para qualquer trabalho, empregada em serviço de 

agricultura, havido por herança, essa cativa tinha 40 anos em 1872. Era irmã de Teresa e 

Florinda, mãe de Thomé, Inácio e Rita, tia de Lucinda e Sebastião, e cunhada de Alípio. 

A história de Rosa, seus parente e demais parceiros de cativeiro ainda haveria de 

enfrentar uma nova prova de fogo daí a alguns anos. É que seus patrões, João de Barros Sousa 

e esposa dele, Ana Jacinta, faleceram, respectivamente, em 26 e 28 de outubro de 1878. 

Quando da abertura do inventário feito naquele mesmo ano pelo genro do casal, de nome 

                                                 
408 Ver Livro de assentos de casamentos Nº 6-1865/1875. AICCG. Além de atuar na capela do distrito de Boa 
Vista, esse padre secular ocupou a paróquia de Campina Grande entre 1839 e 1854. Como outros seus colegas de 
batina da freguesia, era proprietário de terras e senhor de escravos. Ver UCHÔA, Boulanger de Albuquerque. 
Op. cit. pp. 56/57.      
409 Ver Livro de assentos de ingênuos-1872/1888. AICCG.  
410 Convém lembrar que o banco de dados que serviu de base para a discussão desse tópico originou-se da 
pesquisa em 49 listas de matrículas que abrange um universo de 260 escravos registrados. Desses, 180 (69,2%) 
mantinham entre si algum grau de parentesco consangüíneo, tais como pais, filhos, netos, primos, sobrinhos e 
tios. Ver Listas de matrículas de escravos do município de Campina Grande-1872. Documentação avulsa. 
SEDHIR/UFCG.  
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Antonio Virgínio de Oliveira, constatamos que o plantel não era mais o mesmo. Alípio 

morreu de bexigas aos 47 anos de idade. Mais ou menos por volta de 1874, o cearense 

Francisco fugiu, talvez com o intuito de retornar a sua terra natal e reencontrar os seus 

parentes e amigos que ficaram para trás quando veio compulsoriamente para Campina 

Grande. Um ano antes, um sobrinho de Rosa e parceiro de Francisco também resolveu fugir, 

talvez para os matagais nos arrabaldes da propriedade de seu senhor. Por seu turno, Inácio, 

primo de Sebastião e filho de Rosa, foi vendido a Bento José Alves Viana por 1.000$000, em 

11 de julho de 1877, numa conjuntura crítica de seca e endividamentos para muitos senhores 

locais. Rita, a filha mais nova de Rosa, irmã de Inácio e prima de Sebastião, foi dada em dote 

a uma das filhas do casal inventariado.411  

Quanto a Thomé, sua vida foi bastante atribulada e por isso mesmo merece uma 

reflexão mais demorada. Conforme antecipamos no primeiro capítulo, em 1872 ele foi 

acusado, na condição de co-autor, de ter participado da agressão física que redundou em 

ferimentos graves na pessoa de Maria Madalena do Nascimento, moradora no lugar Baixa 

Verde, termo de Campina Grande. Segundo ela, desde que enviuvara passou a ser alvo de 

assédio sexual por parte de João de Barros Sousa e seu filho Manoel de Barros Sousa, 

senhores de Thomé. Como se recusasse a praticar tais atos “libidinosos”, a referida mulher 

passou a ser ameaçada constantemente por pai e filho. Sentindo-se atingidos em seu orgulho 

patriarcal e machista por uma mulher tida por eles como “prostituta” e desqualificada 

socialmente, a dupla resolveu se vingar, usando para isso os serviços de Thomé e Claudino de 

tal, esse último sobrinho do pai e primo do filho. Na madrugada de 31 de março daquele ano, 

ambos entraram na casa de Maria, arrancaram-na violentamente da cama em que dormia e 

deram-lhe uma surra. Logo depois do crime, Thomé escondeu-se nos matagais próximos, 

onde quem sabe encontrou com outros companheiros de cativeiro fugidos, como, por 

exemplo, seu primo Sebastião. Em novembro de 1874, aproveitando-se do momento de 

desorganização social gerado pela revolta popular do Quebra-Quilos, Manoel de Barros Sousa 

arregimentou e armou um grupo de pessoas de sua família para acometer a cadeia da cidade e 

daí retirar João de Barros Sousa, que se encontrava preso acusado de ter assassinado a 

Hipólito Cassiano de Araújo, sub-delegado de Queimadas. No meio do bando se encontrava 

Thomé. Após arrombarem as grades da prisão e soltarem todos os apenados, o grupo se 

dispersou. Mais uma vez, Thomé buscou abrigo da perseguição policial nas matas próximas 

de onde residia. Nessa condição permaneceu até o início do ano seguinte, quando foi 

                                                 
411 Ver Inventário de João de Barro Sousa e Ana Jacinta-1878. ADJFACCG. 
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surpreendido pelo inspetor de quarteirão Manoel Thomas. Ao ser preso, e posteriormente 

interrogado pela participação nos dois crimes, alegou que foi coagido em ambas as ocasiões 

pelos seus senhores. De nada adiantou a sua estratégia de defesa, pois o júri foi extremamente 

rigoroso ao lhe condenar no grau máximo da pena prevista. Em sentença datada de 05 de maio 

de 1875, o Juiz de direito converteu a pena para 600 açoites e ferro ao pescoço por 2 anos. 

Mesmo tendo recorrido, através de seu curador Irenêo Joffily, o Tribunal da Relação de 

Pernambuco confirmou a sentença em 28 de abril de 1876. Em função disso, a pena de Thomé 

passou a ser executado em 22 de novembro de 1876, com a aplicação das 50 primeiras 

chibatadas aplicadas por um condenado chamado Juvenal Lopes de Maria. Seu martírio 

prosseguiu nos dias seguintes, porém foi interrompido momentaneamente no dia 01 de 

dezembro de 1876, quando mais uma vez a cadeia foi arrombada e ele aproveitou para fugir 

juntamente com seus companheiros de prisão. Recapturado em 18 de fevereiro de 1877, 

Thomé é novamente recolhido ao cárcere, onde a execução de sua pena é retomada e só se 

encerra no dia 23 daquele mês e ano, com a aplicação das últimas 50 chicotadas. A essa altura 

Thomé já não era mais cativo de seu antigo senhor, pois nesse meio tempo foi vendido para 

Alexandrino Cavalcante de Albuquerque, que no mesmo dia assinou o termo de 

responsabilidade, se comprometendo a colocar um ferro no pescoço do escravo durante os 

dois próximos anos, conforme prescrevia a sentença original.412                                                  

 Retomemos a história do plantel. Os sete escravos restantes foram repartidos entre os 

três herdeiros do casal, com exceção de Rosa. O que teria acontecido a ela? Quando dada a 

inventário naquele ano de 1878, Rosa já era considerada “uma escrava velha”. Ia longe, 

portanto, o tempo em que foi descrita pela vez no inventário de seu antigo senhor, quando 

estava apenas no início de sua experiência de ser escrava em Campina Grande. Nesse meio 

tempo, depois de toda uma vida de trabalho, renúncia e, quem sabe, muita astúcia 

silenciosamente tecida no cotidiano, foi declarada alforriada “em remuneração aos bons 

serviços pela mesma prestada”. Teve, portanto, uma atitude distinta em relação a seu filho 

Thomé e seu sobrinho Sebastião, bem menos pacientes do que ela em relação às 

possibilidades da liberdade no cativeiro, algo devido, dentre outras possibilidades, aos 

contextos históricos e diferenças geracionais e sexuais. 
                                                 
412 Para a reconstituição da trajetória de Thomé, ver Sumario de culpa por crime de ferimentos. Autora, a justiça 
pública. Réus, João de Barros Sousa, Manoel de Barros Sousa, Claudino de tal e Thomé, escravo-1872; 
Sumário de culpa por crime de morte. Queixosa, D. Ana Tereza de Araújo. Réus, João de Barros Sousa, Manoel 
de Barros Sousa, Joaquim do Rego e Nery de tal-1873; Sumário de culpa por crime de arrombamento da cadeia 
e soltura de presos. Autora, a justiça pública. Réus, Manoel de Barros Sousa, José de Barros, João de Barros, 
Antonio de Barros, Claudino de Barros e Thomé, escravo-1875. ACPTJFACCG. Se a justiça foi bastante 
rigorosa em relação a Thomé, o mesmo não ocorreu com os demais acusados, que por diferentes meios 
escaparam de punições mais graves, seja através de despronúncias, protecionismo ou mesmo absolvições.        
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A história da escravaria de José Constantino Cavalcante de Albuquerque, a exemplo 

da de João de Barros Sousa, também remonta aos anos 1830. Em 1833 morria o português 

Manoel Gonçalves de Freitas. Seu inventário foi aberto no ano seguinte pela viúva Ermíria 

Joaquina da Conceição. O monte-mor do casal somou mais de 9.000$000 em bens, entre 

terras, animais, imóveis, safras de gêneros agrícolas e escravos. Em relação a esses últimos, 

excluindo-se os 3 dados em dote a uma das filhas de nome Josefina Cândida, quando do seu 

casamento com Domingos José Rodrigues Cavalcante, o plantel chegava a um total de 20 

cativos, formado majoritariamente por africanos, dentre eles Pedro, 70 anos, natural de 

Angola, avaliado em 120$000 e vendido para cobrir despesas com as custas do processo e o 

funeral do finado. Os demais foram divididos entre a viúva e os 5 herdeiros. Como estes eram 

menores, suas pessoas e bens permaneceram sob a tutela da mãe, inclusive os escravos, 

principais sustentáculos na manutenção e sustento de todos.413  

Algum tempo depois, contudo, a viúva casou em segundas núpcias com o então 

tenente José Constantino Cavalcante de Albuquerque, um dos membros do notório tronco 

familiar pernambucano que havia migrado para Campina Grande por esse tempo. Com o 

matrimônio, não era só uma nova fortuna que ia se formando como resultante da junção de 

interesses e de bens dos nubentes, mas também uma nova escravaria. O mais novo plantel 

teve por base alguns dos cativos remanescentes do espólio do primeiro casamento de Ermínia 

Joaquina da Conceição, dentre eles Antonio, angolano, 24 anos; Eugenia, angolana, 30 anos, e 

a escravinha cabra Izabel, os únicos que chegaram a ser matriculados em 1872 pelo agora 

capitão José Constantino Cavalcante de Albuquerque.414 Nesse ano o casal de africanos já era 

uma dupla de velhos sexagenários, ele com 66 anos e ela com 65. Não conseguimos localizar 

nenhuma descendência deles, quer fossem casados entre si ou com outros parceiros. Caso 

tenham tido filhos ou netos, possivelmente morreram ou então foram vendidos para os 

mercados locais ou mesmo via o tráfico interprovincial; talvez, quem sabe, tenham fugido. 

Quanto a Izabel, consta na matrícula que ela era filha de Maria, possivelmente a mesma Maria 

Conga, 35 anos, descrita no inventário de 1834 como escrava do finado Manoel Gonçalves de 

Freitas. Certo, porém, é que ela acabou nesse meio tempo se transformando na principal 

matriz de ampliação da escravaria do casal José Constantino Cavalcante de Albuquerque e 

Ermíria Joaquina da Conceição. Em 1872 ela estava com 45 anos e era mãe de 4 filhos, todos 
                                                 
413 Ver Inventário de Manoel Gonçalves de Freitas-1834. ADJFACCG. 
414 Em 1872 foram registrados 15 escravos. Destes, a grande maioria (ou seja, 12) tinha entre si algum grau de 
parentesco consangüíneo, tais como mãe, filhos, tios, sobrinhos, primos etc. Ver Relação Nº 32 da matrícula dos 
escravos pertencentes ao capitão José Constantino Cavalcante de Albuquerque-1872. Anexa ao inventário de D. 
Esmeria Joaquina da Conceição-1876. Museu Histórico da Prefeitura Municipal de Campina Grande (doravante 
MHPMCG).    
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tidos como mulatos, a saber: Lúcia, 25 anos, Claudionor, 24 anos, José, 19 anos e João, 18 

anos. Uma nova geração da família monoparental de Izabel surgiu com o nascimento de 

Ananias, mulato, nascido em 14 de novembro de 1865, e Juventina, mulata, que na matrícula 

constava ter 3 anos, ambos filhos de Lúcia. Além dos dois filhos mencionados, Lúcia chegou 

a conceber os seguintes filhos ingênuos: Minervina, cabra, nascida em 20 de março de 1872 e 

batizada em 02 de maio de 1872; Antonio, preto, batizado em 30 de novembro de 1873 com 5 

messes de idade; em 24 de junho de 1877 era a vez de Maria, parda, batizada quando tinha 2 

anos de vida; nascida em 06 de dezembro de 1878, Adelaide foi batizada na capela de 

Fagundes em 05 de fevereiro do ano seguinte e, finalmente, a parda Vicência, matriculada em 

06 de janeiro de 1883 com 5 messes. É possível que esses filhos tenham sido gerados por pais 

diferentes, a julgar pela cor destoante de um deles, Antonio. Ao contrário do restante de seus 

filhos, pardos ou mulatos, esse era preto.415  

Convém destacar que todas essas crianças tiveram como padrinhos pessoas livres, uma 

tendência que, conforme vimos, se manteve e até mesmo se acentuou depois da Lei do 

Nascituro de 28 de setembro de 1871. Por seu turno, uma das filhas de Lúcia, a também 

escrava Juventina, chegou a ter pelos menos dois filhos, o casal de gêmeos Francisco e 

Francisca, falecidos precocemente de espasmos com 15 dias em 14 de janeiro de 1887.416 

Ao contrário da mãe Izabel e da irmã Lúcia, Claudiano e João conseguiram formalizar 

seus relacionamentos perante a Igreja, conforme atestamos com as seguintes declarações: 

Aos 10 de novembro de 1874 (...) ajuntei em solene matrimônio a Claudino, 
pardo, escravo de José Constantino Cavalcante de Albuquerque, com Maria 
Francisca da Conceição, livre, (...). O vigário Calixto Correia da Nóbrega.417    

Aos 11 de abril de 1885 (...) ajuntei em solene matrimonio a João, escravo 
de José Constantino Cavalcante de Albuquerque, e Silvaria Brasileira de 
Jesus, filha de Gertrudes Maria de Jesus (...). O vigário Luiz Francisco de 
Sales Pessoa.418 

Além dos laços consangüíneos, constatamos também uma extensa rede de vínculos 

espirituais a unir a família de Izabel e seus descendentes. Nesse sentido, ela tanto agenciou 

padrinhos livres para seus filhos (fossem esses escravos ou ingênuos), como alguns membros 

de sua família apadrinharam escravos de outros plantéis. Em 25 de novembro de 1870, por 

exemplo, Lúcia e seu irmão Claudionor, ambos filhos de Izabel, foram padrinhos de Sabino, 

filho legítimo de Silvino e Jacinta, escravos de João Alves Viana.419     

                                                 
415 Ver Livro de assentos de ingênuos-1871/1888. AICCG.  
416 Ver Livro de assentos de óbitos-1873/1889. AICCG.  
417 Ver Livro de assentos de casamentos Nº 6-1865/1875. AICCG. 
418 Ver Livro de assentos de casamentos Nº 8-1885/1887. AICCG.  
419 Ver Livro de assentos de batismos Nº 17-1868/1871. AICCG. 
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Mais duas escravas do plantel original, além de Izabel, contribuíram para a reprodução 

do plantel ao longo do tempo. Foram elas Maria e Antonia. Maria era mãe de dois filhos, a 

saber: Manoel, preto, 23 anos, e Marcolina, também preta, com 22 anos, os dois ocupados em 

trabalhos agrícolas, como quase toda a escravaria do capitão naquele ano de 1872. Nesse 

mesmo ano nascia Justiniano, crioulo, filho natural de Marcolina, neto de Maria e sobrinho de 

Manoel, batizado como ingênuo em 02 de maio de 1872 na casa de João da Silva Amorim, 

tendo como padrinhos João Alves de Melo e Rosana Maria da Conceição, ambos livres.  

Quatro anos depois Marcolina foi mãe novamente, desta vez dos gêmeos Cosme e Damião, 

pardos e livres em “virtude da lei”, batizados no dia 20 de fevereiro de 1876.420 Quanto a 

Antonia, era genitora das escravas  Mônica, preta, 10 anos; Ana, preta, 5 anos, e José, preto, 

com 4 anos de idade. Além desses filhos, a referida escrava era mãe de Joana, que foi alvo de 

uma rumorosa polêmica jurídica. 

Joana nasceu entre fins de 1865 e começos de 1866, como podemos depreender do 

seguinte assento: 

Aos 12 de outubro de 1866 na capela de Fagundes de minha licença o 
Reverendo Frei Joaquim da Santíssima Trindade batizou solenemente a 
Joana, parda, 10 meses, filha natural de Antonia, escrava de José 
Constantino Cavalcante de Albuquerque, foram padrinhos Domingos Nunes 
Pereira e Ana Maria da Conceição. O vigário interino José Ambrósio da 
Costa Ramos.421 

Se esse documento for digno de fé, Joana era escrava legítima do capitão e de sua 

família. Se assim estabelecia as normas sociais, por que Joana não constava na lista de 1872, 

já que estava viva e não havia sido vendida? Segundo a versão do senhor da escrava, ela não 

foi matriculada por “esquecimento”. Apesar disso, a manteve em seu poder, explorando-a 

como trabalhadora doméstica. Conforme prescrevia a legislação subseqüente à aprovação da 

Lei do Ventre Livre de 1871, o senhor que não justificasse a omissão perdia o direito à posse 

dos cativos não levados à coletoria da municipalidade para a respectiva matrícula. Como o 

capitão não fez isso no prazo devido, Joana estava ilegalmente reduzida ao cativeiro.  

Nesse meio tempo, o capitão José Constantino Cavalcante de Albuquerque, talvez 

aproveitando a conjuntura favorável, resolveu vender o escravo Luiz para as “bandas do Sul” 

em 1876. Este, que aliás era o único cativo sem qualquer vínculo de parentesco no 

mencionado plantel, foi registrado sob os números 186 da matrícula, 15 da ordem e 32 da 

relação, caracterizado como cabra, solteiro, 25 anos, naturalidade e filiação desconhecidas, 

aptidão para o trabalho agrícola, adquirido por compra em data não especificada. Naquele 
                                                 
420 Ver Livro de assentos de ingênuos-1871/1888. AICCG.   
421 Ver Livro de assentos de batismos Nº 15-1865/1867. AICCG. 
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mesmo ano de 1876 morria Esmeria Joaquina da Conceição, fazendo com que o viúvo desse 

início, junto ao juízo de órfãos do município, à descrição e partilha dos bens do casal. Foi 

nesse contexto que o mencionado capitão aproveitou a ocasião para “legalizar” a fraude. 

Como se tornou praxe depois de 1872, a matrícula passou a ser o principal instrumento legal 

da propriedade escrava. A sua apresentação era pré-condição para legitimar qualquer 

transação com essa peculiar mercadoria. Daí a exigência da anexação do original ou da cópia 

nos inventários post-mortem confeccionadas a partir de então. E o que fez o capitão? 

Simplesmente adulterou a antiga matrícula, substituindo os dados de Luiz pelos de Joana. 

Segundo os termos do requerimento da promotoria: 

O mencionado capitão descreveu a própria Joana, cujo nome não se encontra 
no livro de matrícula dentre os seus escravos, e muito menos sob os números 
186 da matrícula e 15 da ordem da relação, que são os próprios números com 
que foi matriculado Luiz.422  

A fraude funcionou por algum tempo, pois Joana e os demais escravos foram dados à 

descrição e partilha no inventário da viúva, onde aparece caracterizada como sendo cabra, 13 

anos, avaliada por 450$000. Em comparação com a matrícula de 1872, notamos apenas a 

ausência de Luiz e o acréscimo de Joana e de Umbelina, uma cabra de 15 anos, avaliada em 

600$000. Na partilha final, coube ao inventariante meeiro a posse de 7 escravos, sendo que os 

9 restantes foram divididos entre os quatro herdeiros.423 

Passado alguns anos, o capitão resolveu vender Joana, talvez com a intenção de apagar 

as marcas do crime ao buscar transferir a responsabilidade para um possível comprador, numa 

época em que a luta dos escravos perante a justiça local ganhava uma dimensão política 

inédita. Para colocar em prática seu plano criminoso, o acusado contou com a ajuda de 

Lourenço Ferreira de Melo Milanez, um dos herdeiros e neto da viúva por parte de seu 

primeiro casamento. Foi este último que se encarregou de vender Joana, em 1878, a Nicolau 

Pereira de Melo, casado, natural da província de Pernambuco e morador em Fagundes, onde 

desempenhava o ofício de vigário. Para formalizar a “transação”, ambos se dirigiram à 

coletoria geral do município para lavrar a escritura e pagar o devido imposto de transferência 

de propriedade. Ao observar o livro de matrícula, o coletor detectou a falcatrua e comunicou o 

fato às autoridades competentes. Nesse contexto a notícia veio a público e o promotor fez a 
                                                 
422 Ver Sumário de culpa por crime de redução de pessoa livre à escravidão. Autora, a justiça pública. Réus, o 
capitão José Constantino Cavalcante e Albuquerque e Lourenço Ferreira de Melo Milanez-1878. 
ACPVTJFACCG. Passados tantos anos do ocorrido, ainda hoje é possível observar nitidamente a prova do 
crime, pois o papel da matrícula anexa está todo raspado e dilacerado nos itens nome, idade e filiação, vendo-se 
ao fundo traços claros dos dados originais. Por outro lado, como veremos no próximo capítulo, esse não foi um 
processo isolado e esteve inserido nos embates mais gerais entre senhores e escravos nas décadas finais da 
história da escravidão em Campina Grande.        
423 Ver Inventário de D. Esmeria Joaquina da Conceição-1876. ADJFACCG. 
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denúncia. Com a abertura do processo, a reunião de provas documentais e testemunhais 

apontava claramente para a culpabilidade do réu. Contudo, aproveitando-se de sua influência 

político e social, o capitão e seu comparsa acabaram sendo absolvidos. Apesar do Juiz de 

direito haver recorrido, a sentença foi confirmada em 06 de julho de 1881 e Joana permaneceu 

em cativeiro ilegal.424 

Outro plantel em que os escravos foram tecendo amplos laços familiares no tempo foi 

o pertencente ao capitão Baltazar Gomes Pereira Luna, um dos influentes proprietários locais 

já conhecido nosso. A história de sua escravaria começa bem antes de 1872. Em 1826 morria 

o capitão José Nunes Viana. Quando da abertura de seu inventário, feito naquele mesmo ano 

pela viúva meeira Inácia Barbosa Barreto Viana, a sua escravaria era constituída de 16 

cativos, entre eles a cabra Luzia, 50 anos, casada com o forro João Barbosa, também cabra, 

avaliada em 30$000. Dentre as muitas “crias” que deu ao seu patrão, se encontrava Severina, 

descrita como sendo uma mulatinha de 9 anos, avaliada em  70$000. Outra escrava adulta do 

plantel se chamava Manuela, cabra, 27 anos, avaliada em 160$000, mãe de Alexandre, um 

cabra de 8 anos de idade, avaliado em 50$000. Na partilha dos bens, os escravos foram 

repartidos entre a inventariante e os dois filhos do casal, à exceção de um que foi vendido 

para pagamento de dívidas. Em 1852, aos 82 anos de idade, morria a viúva do coronel Viana. 

Dentre os bens inventariados, temos um plantel composto por 12 escravos, entre homens e 

mulheres, todos crioulos. Dentre eles reaparecem Alexandre e Severina, ambos agora com 

aproximadamente 35 anos de idade. Quanto a Manuela, mãe daquele, e Luiza, mãe dessa, já 

não se encontram mais presentes, provavelmente devido à morte.  Por ter permanecido viúva 

desde a morte de seu marido, o monte-mor avaliado em 4.382$990 coube aos 4 netos e à sua 

filha, D. Margarida Maria de Jesus, a essa altura casada em 2ª núpcias com Baltazar Gomes 

Pereira Luna. Na divisão geral da escravaria coube a ele, como marido e administrador de sua 

esposa, dentre outros cativos, Alexandre, Severina e seu filho Manoel, um escravinho de 

apenas um ano de idade.425  

Esses três foram os únicos remanescentes das duas divisões anteriores que chegaram a 

ser matriculados em 1872 pelo capitão Baltazar Gomes Pereira Luna, comerciante na cidade, 

mas também com negócios no campo, onde possuía uma propriedade denominada Timbaúba. 

                                                 
424 Reduzir pessoas livres ao cativeiro parecia ser uma praxe entre membros da família e da classe às quais o 
capitão pertencia. Nesse sentido, há fortes suspeitas de que Antonio e Eugênia (descritos no inventário de 1834 
do primeiro marido da mulher de José Constantino Cavalcante de Albuquerque como sendo africanos de Angola) 
entraram no Brasil depois da Lei de 07 de novembro de 1831. Sintomaticamente, quando da matrícula de 1872, 
essa informação acerca da identidade dos referidos escravos foi suprimida, numa época em que vários africanos 
em cativeiro injusto estavam litigando a liberdade com seus senhores nos tribunais de Campina Grande.      
425 Ver Inventários de José Nunes Viana-1826 e Inácia Barbosa Barreto Viana-1852. ADJFACCG. 
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No ano da matrícula, Alexandre e Severina já estavam com idade bastante avançada para um 

escravo, ou seja, ambos haviam atingido a marca de mais de meio século de existência. Tanto 

é assim que pouco tempo depois essa última veio a falecer de tísica, com 55 anos de idade.426 

Quanto a Manoel, seu filho, contava com 23 anos, solteiro e apto para o trabalho agrícola. 

Além desses três, a lista contava com mais 9 escravos, antes pertencentes ao capitão ou 

adquiridos em data posterior ao referido casamento. Analisando a relação de matrícula, 

observamos que a grande maioria possuía algum vínculo de parentesco primário: 9, ou seja, 

75% do total de 12. Uma das poucas que não tinham vínculos de parentesco com nenhum 

parceiro do plantel (pelo menos naquele momento) era uma outra Severina, crioula, 60 anos, 

solteira, natural de Pernambuco, filha de Eugênia, doméstica e havida por compra, natural de 

Campina Grande, agricultora.427                                                                                                                       

Se da trajetória dessa sexagenária escrava restou-nos poucos fragmentos, em 

compensação estamos em melhores condições de acompanhar a vida familiar e social de 

outras escravas do mesmo plantel. Esse é o caso das irmãs Joana e Rosa, filhas de uma cativa 

chamada Maria, cujo destino pode ter sido a morte, venda ou doação familiar. Embora não 

esteja mais presente no momento da matrícula, temos notícia dessa escrava através de anos 

anteriores quando do batismo de uma outra sua filha nascida “com uma banda livre”, como 

podemos constatar pelo documento transcrito em seguida: 

Aos 06 de janeiro de 1855 nesta matriz batizei solenemente a Francisca, 
preta, filha natural de Maria, escrava de Baltazar Gomes Pereira Luna, cuja 
escravinha tem uma banda livre como declarou o seu padrinho, sendo este 
Leônidas da Silva Moreira e Francisca Maria da Conceição, moradores nesta 
vila. O vigário Jerônimo José Pacheco de Albuquerque Maranhão.428                       

Quanto a Joana, era a mais velha das filhas de Maria. Se em 1872 essa escrava crioula, 

solteira, natural de Campina Grande, capacitada para o trabalho doméstico, contava com 36 

anos de idade, deve então ter nascido por volta do ano de 1836. Com o passar do tempo ela 

deu à luz a duas crianças, a saber: José e Narcisa. O primeiro deve ter vindo ao mundo em 

1861, pois em 1872 contava com 11 anos de idade. Já Narcisa nasceu um pouco antes, 

conforme indicado pela fonte abaixo: 

Aos 18 de abril de 1858 nesta matriz batizei solenemente a parvula Narcisa, 
parda, filha natural de Baltazar Gomes Pereira Luna, morador no Marinho, 

                                                 
426 Ver Livro de assentos de óbitos-1873/1889. AICCG. 
427 Ver Relação Nº 143 dos escravos pertencentes a Baltazar Gomes Pereira Luna. Documento avulso. 
SEDHIR/UFCG. Devido, dentre outros fatores, ao seu esforço e idade avançada Severina acabou se alforriando 
em 1874. Ver Livro de notas-1874. ACPONCG.  
428 Ver Livro de assentos de batismos Nº 12-1854/1860. AICCG. Para esse padre não encontramos informação 
complementar. O seu sobrenome, no entanto, pode nos levar à conclusão de que deveria fazer parte das elites 
proprietárias, como, aliás, costumava ocorrer com quase todos os eclesiásticos locais.    
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foram padrinhos Francisco velho Barreto e Joaquina Maria do Espírito 
Santo. O vigário Calixto Correia da Nóbrega, coadjutor pro pároco.429            

No ano da matrícula Joana voltaria a ser mãe, desta vez do ingênuo Vicente, pardo, 

nascido em 28 de julho de 1872 e batizado em 06 de outubro do mesmo ano, tendo como 

padrinhos José da Costa Precipício e Nossa Senhora.430    

 Em relação a Rosa, essa era um pouco mais jovem do que sua irmã Joana. Nascida 

aproximadamente em 1844, na então vila de Campina Grande, em 1872 ela contava com 28 

anos; era de cor crioula, solteira, capacitada para o trabalho agrícola e havida por compra. Ao 

que parece, o seu primeiro filho foi concebido em 1856, quando contava com pouco mais de 

12 anos de idade, conforme sugere o documento transcrito em seguida: 

Aos 24 de fevereiro de 1856 nesta matriz batizei solenemente a José, filho 
natural de Rosa, escrava de Baltasar Gomes Pereira Luna, 4 meses, foram 
padrinhos Manoel Ribeiro de Araújo e Maria da Conceição. O vigário José 
Jerônimo Pacheco Albuquerque Maranhão.431 

 Depois de José, Rosa pariu outras “crias”. Destes pelo menos três chegaram a ser 

matriculados em 1872. Eram eles Manuela, cabra, 20 anos, solteira, cozinheira; João, cabra, 

16 anos, solteiro, trabalhador agrícola, e Alexandrina, nascida em outubro de 1870 e batizada: 

Aos 27 de novembro de 1870 (...), parda (...), filha natural de Rosa, escrava 
de Baltazar Gomes Pereira Luna, foram padrinhos Beto Gomes Pereira Luna 
e Inácia Viana de Almeida Luna. O vigário Calixto Correia da Nóbrega.432 

Valendo-se de redes de relações horizontais e verticais tecidas em anos de abnegação e 

trabalho, Rosa empreendeu uma tenaz luta em torno do tortuoso caminho da liberdade, em 

que os laços de família não foram de só menos importância. Primeiro ela conseguiu ver sua 

filha mulata de nome Angélica, 6 anos, alforriada em 23 de novembro de 1867 em razão dos 

“bons serviços prestados”.433 Depois dessa data, contando com recursos próprios e com a 

ajuda de uma sociedade maçônica local chamada Segredo e Lealdade, comprou a liberdade de 

Manuela e Alexandrina, cujas cartas foram expedidas no mesmo momento que a da velha 

Severina, também escrava do plantel.434 

                                                 
429 Ver Livro de assentos de batismos Nº 12-1854/1860. AICCG.  
430 Ver Livro de assentos de ingênuos-1871/1888. AICCG.  
431 Ver Livro de assentos de batismos Nº 12 -1854/1860. AICCG. O destino de José é desconhecido, pois daí por 
diante não chegamos a localizá-lo em nenhuma outra fonte. 
432 Ver Livro de assentos de batismos Nº 11-1871/1873. AICCG.      
433 Ver Livro de notas-1867. ACPONCG. 
434 Ver Livro de notas-1874. ACPONCG. A citada Loja foi fundada em 1873, contando com a adesão de 
representantes da “boa sociedade local”, inclusive membros da família Pereira Luna. Foi ela que também 
comprou a carta de alforria de Severina pelo valor de 50$000. Ironicamente, naquele mesmo ano a Loja seria um 
dos principais alvos da ira popular durante a sedição do Quebra-Quilos.       
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Dos filhos de Rosa, o único que não foi alforriado foi João. Dentre outras razões, além 

dos laços pessoas junto a seus senhores, que tendiam a beneficiar mais as mulheres escravas, 

o fato de ser ele um escravo ainda robusto e com um grande valor de mercado em comparação 

com suas irmãs, numa conjuntura em que o valor de mercado das cativas era o inverso dos 

cativos, deve ter pesado para a frustração de seus intentos emancipatórios. Quanto à sua 

própria liberdade, Rosa ainda teria que esperar mais alguns anos para obtê-la. Nesse meio 

tempo, ela e os demais companheiros de cativeiro tiveram que enfrentar as incertezas de duas 

novas partilhas devido à morte de seus senhores. 

Em 28 de novembro de 1878, falecia aos 87 anos de idade o capitão Baltazar Gomes 

Pereira Luna, em uma de suas propriedades chamada Timbaúba. No ano seguinte foi feito o 

seu inventário, cujo espólio foi avaliado em pouco mais de 9.200$000. Do plantel de 1872 

restaram apenas seis escravos, em acelerado processo de envelhecimento e achacados: 

Narcisa, Rosa, Alexandre, Luzia, Joana e Manoel. Esse último se encontrava penhorado para 

garantia de dívida deixada pelo defunto. Na partilha final, Narcisa foi dada para pagamento 

das custas e o que restou do plantel foi dividido entre os cinco herdeiros e a viúva meeira.435     

 Em 1881 morria D. Margarida Maria de Jesus, viúva do finado Baltazar Gomes 

Pereira Luna. Naquele mesmo ano foi feito o inventário dos bens, através de uma partilha 

amigável, com o monte-mor registrando o valor de 1.269$230. A essa altura, o que outrora 

fora um grande plantel, com as transformações sofridas ao longo do tempo se reduziu à 

presença das irmãs Joana, 45 anos, avaliada em 150$000, e Rosa, 39, cotada por 400$000. Por 

ter um pecúlio de 180$000, no ano seguinte Rosa seria incluída na cota do fundo de 

classificação para libertação de escravos do município, tendo com isso obtido a sua tão 

sonhada e postergada liberdade.436 

  Resta-nos, por fim, avaliar a história de mais uma família escrava acompanhando a 

trajetória de um outro proprietário campinense. Trata-se de um outro membro da elite local, o 

capitão reformado da Guarda Nacional José Jerônimo Pereira da Silva, morador em Fagundes. 

A formação de seu plantel tem origem em dois casais de escravos recebidos como doação de 

seu sogro na década de 1850.437 O primeiro desses casais era constituído pelo africano de 

                                                 
435 Ver Inventário de Baltazar Gomes Pereira Luna-1879. ACPONCG.  No curso do processo surge uma 
denúncia feita por Francisco de Paula Barreto, dando conta de que a inventariante estaria sonegando bens do 
casal, entre eles um escravo cabra de nome Marcolino, filho de Rosa.  
436 Ver Partilha amigável dos bens deixados pela finada D. Margarida Maria de Jesus-1881. ACPONCG. Joana 
não teve a mesma sorte que sua irmã, pois ficou sob o domínio do inventariante João Lourenço Porto, genro da 
defunta. Nesse mesmo ano ela batizaria uma filha ingênua chamada Maria, parda, nascida em 16 de maio de 
1882. Ver Livro de assentos de ingênuos-1871/1888. AICCG.   
437 José Jerônimo Pereira da Silva era casado com Maria Joaquina Pereira de Araújo, filha do também capitão da 
Guarda Nacional João Pereira de Araújo, patriarca de um tradicional clã do município. Quando veio a falecer em 
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Angola Antonio (preto, trabalhador agrícola, filiação desconhecida) e a crioula Silveria, 

nascida em Pernambuco, preta, encarregada de trabalhos agrícolas, filha da cativa Joaquina; 

ele com 60 anos, ela com 50, isso em 1872. Deles originou-se a seguinte prole legítima: 

Maria, fula, 35 anos, solteira, trabalho agrícola; Francisca, preta, 25 anos, cozinheira, solteira; 

Benedita, preta, 19 anos, cozinheira, solteira; Braz, preto, 29 anos, agricultor, solteiro; João, 

preto, 27 anos, agricultor, solteiro, e Manoel, preto, 14 anos, agricultor, solteiro.438 

Dentre os filhos acima descritos, Maria foi a primeira a ter filhos, netos de Antonio e 

Silveria, iniciando assim a terceira geração do plantel. São eles Luiz, fula, 12 anos, Josefa, 

cabra, 10 anos; Bertoleza, fula, 8 anos; Maria, preta, 3 anos, e Francisca, preta, 2 anos. Uma 

outra irmã de Maria, Francisca, também ampliou ainda mais o seu círculo familiar quando, às 

vésperas da aprovação da Lei de 28 de setembro de 1871, foi mãe de uma criança escrava, 

batizada nos seguintes termos: 

Aos 20 de agosto de 1871 na Matriz batizei solenemente a João, um mês, 
filho de Francisca, escrava de José Jerônimo Pereira da Silva, foram 
padrinhos Bartholomeo e Silveria, escravos do mesmo José Jerônimo Pereira 
da Silva. O vigário Calixto Correia da Nóbrega.439 

Depois da Lei do Ventre Livre, Francisca ainda voltaria a ser mãe, dessa vez dos 

ingênuos Luzia, parda, nascida em 15 de julho de 1872 e batizada em 27 de outubro do 

mesmo ano, tendo como padrinho Bartholomeo e madrinha sua avó Silveria, escravos de seu 

senhor; José, pardo, nascido em 09 de março de 1874 e batizado alguns dias depois, cujos 

padrinhos foram seu tio, o escravo Braz, e Domingas Maria da Conceição, mulher livre. 

Benedita (tia de Luzia e de José e irmã de Maria) também teve filhos ingênuos, a saber: 

Joaquim, pardo, nascido a 25 de junho de 1872 e batizado em 27 de outubro. Mais uma vez 

coube à dupla Bartholomeo e Silveira apadrinhar a criança. Pouco menos de dois anos depois, 

Benedita voltaria a dá à luz a um ingênuo de chamado Manoel, batizado em 18 de maio de 

1874, na Igreja Matriz de Campina Grande. Outra vez o escravo Braz apadrinhava um seu 

sobrinho, acompanhado de sua mãe Silveria, avó do menino. Em 1876, Benedita seria mãe de 

                                                                                                                                                         
1852 deixou uma fortuna avaliada em mais de 22.000$000, constituída por terras, criações, benfeitorias, casas 
“com bolandeira, prensa e senzala” e uma das maiores escravarias locais, constituída por 41 cativos em pleno 
vigor para o trabalho. O seu caso ilustra bem a rede de interesses que caracterizava as relações entre as elites 
escravistas, que viam no casamento uma espécie de pacto para concentrar o poder e a propriedade em poucas 
mãos, uma estratégia visando evitar os efeitos colaterais da dispersão freqüente das partilhas de bens entre 
herdeiros. Um outro irmão de José Jerônimo Pereira da Silva, o capitão Jerônimo Paz Barbosa Junior, desposou 
uma outra filha do defunto, chamada Joaquina Solidônia Pereira de Araújo. Ver Inventário de João Pereira de 
Araújo-1852. ADJFACCG.           
438 Ver Relação Nº 231 da matrícula dos escravos pertencentes a José Jerônimo Pereira da Silva-1872. 
Documento avulso. SEDHIR/UFCG. Lembramos que todos os 17 escravos registrados eram aparentados entre 
si, ou seja, tinha algum grau de parentesco consangüíneo, isso para não mencionar os vínculos espirituais.    
439 Ver Livro de assentos de batismo Nº 11-1871/1873. AICCG.   
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um outro José, pardo, nascido em 12 de abril e batizado em 21 de maio do mesmo ano na 

Matriz da cidade, com a dupla Mariano Francisco Chagas e Josefa Maria do Espírito Santo 

servindo como padrinhos. O último filho de Benedita de quem temos notícia haveria de nascer 

um pouco antes da abolição.  Chamava-se ele Menervino, cor parda, batizado quando contava 

com dois meses de existência em 16 de abril de 1888.440                       

Quanto ao outro casal, era formado pelo cabra Bartholomeo (o mesmo que aparece 

acima apadrinhando filhos de Francisca e Benedita, filhas de seus companheiros de cativeiro 

Antonio e Silveria), natural de Pernambuco, filho de uma escrava chamada Leonarda, 

trabalhador agrícola, e a africana Maria, preta, também trabalhadora nas lides agrícolas. 

Ambos casaram no “ano do primeiro cólera”, ou seja, em 1856. Entre o ano em que 

formalizaram a união perante a Igreja Católica Apostólica Romana e 1872, eles haveriam de 

ter cinco filhos, pelo menos que chegaram ao nosso conhecimento. Só que, ao contrário de 

Antonio e Silveria, nem todos eles permaneceram com o pai e a mãe. Em algum momento 

pelo menos três deles foram afastados do convívio de seus pais, repartidos que foram entre 

parentes e familiares do senhor. Eram eles Bernardo e Maria, que viviam com Manoel Pereira, 

morador na vila de Alagoa Nova, e Amaro, que pertencia a José Jerônimo Paz Barbosa Junior, 

residente no Jardim, em Fagundes. Quanto aos dois que permaneceram no convívio direto dos 

pais, eram eles Francisca e Antonia. Essa última nasceu e foi batizada em 1866, conforme 

pode ser constatado pelo assento abaixo citado: 

Aos 19 de agosto de 1866 na Matriz o Reverendo Calixto Correia da 
Nóbrega batizou solenemente a Antonia, preta, três meses, filha legítima de 
Bartholomeoe Maria, escravos de José Jerônimo Pereira da Silva, foram 
padrinhos José Alves Barbosa e Vitorina Maria. O Vigário interino José 
Ambrosio da Costa Ramos.441 

Em 1872, Antonia estava com sete anos de idade e sua irmã Francisca, cabra, com 12 

anos. Um ano antes Maria, a mãe de ambas, tomou uma decisão que haveria de mudar para 

sempre a sua vida e a dos seus. Embalada de um lado pelos ventos históricos que começavam 

a soprar mais fortemente em favor da liberdade naquele momento e, de outro, por uma 

extensa rede de solidariedade social e política em que se destacavam os laços de família que 

se espraiavam para além do plantel onde trabalhava e vivia há muito tempo, aos 17 de 

novembro de 1871 ela saiu do Engenho Gravata, uma das propriedades agrícolas de seu 

senhor, em direção à sede do município, para tratar de sua alforria. Perante o juiz titular de 

                                                 
440 Ver Livro de assentos de ingênuos-1871/1888. AICCG. Há uma outra escrava do plantel que teve um filho 
ingênuo chamado Sebastião, batizado com cinco messes de idade na data de 15 de abril de 1883, mas cujo nome 
não pode ser identificado no respectivo assento por estar ilegível.  
441 Ver Livro de assentos de batismos Nº 15-18665/1867. AICCG. 
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órfãos, o bacharel Irenêo Joffily, ela alegou ser livre “pois chegou ao Brasil em mil oitocentos 

e quarenta”, ou seja, depois da Lei de 07 de novembro de 1831. Em jogo estava não só a sua 

liberdade, mas também a de seus cinco rebentos, pois todos haviam nascido depois da data da 

aprovação da lei que estabeleceu pela primeira vez o fim do tráfico de escravos entre África e 

Brasil. Seu gesto, portanto, não deixava de ser também uma tentativa de reatar vínculos 

afetivos e familiares que a escravidão teimava em romper. O processo se arrastou por quase 

um ano no âmbito da justiça local. Mesmo tendo perdido a causa, Maria não deixou de 

desafiar o proprietário em seus próprios domínios, levando-o a se explicar nas barras dos 

tribunais e causando por isso mesmo sua ira e seu constrangimento. O seu exemplo foi 

estimulado por casos semelhantes que vinham se desenrolando à mesma época, e ao mesmo 

tempo contribuiu para que outros companheiros de cativeiro, em situação semelhante, fossem 

estimulados a transformar a justiça numa arena de luta. Ao assim proceder, contribuíram a 

médio e longo prazo para corroer a instituição por dentro.442 

 Ao retornar de forma inglória ao cativeiro, Maria teve que se readaptar dolorosamente 

à rotina da escravidão, tendo chegado a viver ainda por alguns anos após a sua tentativa 

“frustrada” de obter a liberdade. A esse respeito, ela ainda viveu o tempo suficiente para 

assistir à própria morte de seu senhor, ocorrida uma década depois. Quando isso se deu, em 

1881, o plantel do capitão José Jerônimo Pereira da Silva, em termos de composição, não 

havia sofrido alterações substanciais. Dos 17 escravos matriculados em 1872, apenas dois 

deles estão ausentes. Um deles foi o africano Antonio, que conseguiu se alforriar, porém 

permaneceu casado com a cativa Silveria. Quanto ao outro, trata-se da escrava Francisca, uma 

das filhas de Maria e Bartholomeo. Não sabemos ao certo o que lhe aconteceu. É possível que 

o seu destino tenha sido o mesmo de Antonio, ou seja, a conquista da liberdade. Contudo, o 

mais certo é que ou tenha morrido ou mesmo sido vendida. Quanto à hipótese da morte, 

convém destacar que entre um momento e outro houve a grande seca de 1877/1879, seguida 

de fomes e epidemias, razões mais do que suficientes para ceifar muitas vidas cativas. Quanto 

à possibilidade da venda, não devemos esquecer que o tráfico interprovincial de escravos do 

Norte para o Centro-sul ainda estava em vigor por aqueles tempos. Não nos esqueçamos que 

se viva estivesse, Francisca estaria bastante jovem e produtiva, com pouco mais de 20 anos. 

Além do que, vendê-la poderia naquela conjuntura satisfazer o espírito vingativo do senhor, 

pois o gesto desafiador de Maria em anos anteriores ainda deveria estar fresco na memória do 

capitão. Por outro lado, se esse senhor perdeu dois escravos, em compensação acrescentou ao 

                                                 
442 Para o que se segue, ver Ação de liberdade da africana Maria, contra o seu senhor o capitão José Jerônimo 
Pereira da Silva-1872. SEDHIR/UFCG.    
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seu patrimônio um outro escravo chamado Antonio, preto, 33 anos, adquirido por herança em 

virtude da morte de sua mãe em 1875, perfazendo um total de 16 cativos. Apesar de aptos 

para o trabalho, notamos diversas baixas no plantel, expressas em cativos já quebrados, cegos 

e velhos, resultado de anos de exploração e fadiga. 443 

No processo de partilha, os referidos escravos foram divididos entre a viúva meeira e 

os cinco filhos herdeiros. A essa altura Maria já era devia ter 64 anos, pouco mais ou menos. 

Até quanto tempo ainda viveu para além da morte do senhor não sabemos exatamente. O 

certo é que não chegou a alcançar a abolição, pois antes disso veio a morrer na mesma 

condição em que desembarcou no Brasil em tempos passados. Quanto ao seu companheiro 

Bartholomeo, teve uma melhor sorte. Além de se alforriar, depois da morte da mulher tentou 

reconstruir sua vida, agora como liberto. Por isso mesmo, ao seu nome original acrescentou 

um sobrenome e logo depois casou outra vez, como que a marcar uma nova identidade na 

experiência pós-escravidão, conforme notamos pelo documento transcrito: 

Aos 06 de janeiro de 1887 perante Miguel Caetano Pereira e José Luis do 
Egito Junior ajuntei em solene matrimonio aos nubentes Bartholomeo Paz 
Barbosa e Vicência Maria da Conceição, ele viúvo de Maria escrava de José 
Jerônimo Pereira da Silva, e ela filha de Manoel da Gama do Nascimento, 
naturais e moradores desta freguesia. O vigário Luiz Francisco de Sales 
Pessoa.444 

Do exposto, podemos observar que a existência da família escrava foi uma realidade 

na Campina Grande do século XIX. Apesar das mudanças operadas ao longo do tempo, ela se 

manteve mais ou menos estável ao longo do século, em que pesem as constantes e múltiplas 

ameaças de dissolução, vindas tanto de dentro como de fora da comunidade. Nesse sentido, as 

conclusões desta pesquisa reforçam algumas das idéias do artigo citado de Manolo Florentino 

e José Roberto Góes em torno de sua importância no contexto do escravismo. No entanto, em 

outros aspectos esses mesmos resultados nos levam a discordar radicalmente do pressuposto 

dos autores, segundo o qual o parentesco escravo era um fator estrutural que em última 

instância servia para o controle e a dominação senhorial.445 Se a família escrava poderia se 

transformar (como de fato acontecia em certas circunstâncias) num mecanismo de controle 

social por parte dos senhores, por outro ela também era um importante espaço de construção 
                                                 
443 Ver Inventários de D. Izabel Maria do espírito Santo-1875 e José Jerônimo Pereira da Silva-1881. 
ADJFACCG.   
444 Ver Livro de assentos de casamentos Nº 8-1885/1887. AICCG. O sobrenome Paz Barbosa foi tomado de 
empréstimo do pai de seu finado senhor, também morto por essa mesma época. Ver Inventário do capitão 
Jerônimo Paz Barbosa-1881. ADJFACCG.    
445A tese do caráter apaziguador da família escrava se transformou numa verdadeira obsessão teórica e política 
por parte dos autores, a ponto de posteriormente eles dedicarem um livro inteiro à discussão da temática. Ver 
FLORENTINO, Manolo & GOÉS, José Roberto. A paz das senzalas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1997. Para um contraponto aos pressupostos dos autores, ver SLENES, Robert. Op. cit. p. 109/115.    

233 



 

de luta e resistência negra. Afinal de contas, a história dos homens é sempre um campo em 

aberto de possibilidades, apesar das pressões geradas pelas circunstancias históricas. Com a 

escravidão não foi diferente. Por mais que a escravidão, enquanto sistema econômico e social, 

impusesse constrangimentos aos escravos, esses souberam responder criativamente aos 

muitos e terríveis desafios que o cotidiano lhes impunha. Que o diga Catarina, uma 

personagem já conhecida nossa. Ao gerar 13 filhos para o seu senhor, o capitão Joaquim José 

de Carvalho, ela lhe possibilitou não só um capital econômico, mas também prestígio social. 

No entanto, esse foi o mesmo argumento que ela utilizou para reivindicar a liberdade negada 

pelos herdeiros do capitão no momento da abertura do inventário, em 1818, quando a mesma 

já era uma mulher velha e achacada, além de calejada com as ambigüidades da escravidão. 

Quer dizer, um mesmo fenômeno que serviu para que Catarina e os seus ficassem atados à 

escravidão, por gerações e mais gerações, terminou servindo como ponto de partida para ela 

conquistar a sua emancipação, mesmo que à revelia dos senhores.446 A mesma família, 

dependendo da conjuntura e do posto de vista do observador, poderia gerar estabilidade, mas 

também tensão; servidão, mas também liberdade; conformismo, mas também resistência; 

reforço do cativeiro, mas também sua desestabilização.   

Enfim, podemos dizer que a família, consangüínea e espiritual foi um importante 

suporte material, político e psicológico na vida dos escravos campinenses, e que esteve por 

trás de outros momentos da resistência negra, expressos na criminalidade, nas fugas e nos 

embates jurídicos, focos da nossa atenção no próximo capítulo.                 

                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
446 Ver Inventário de Adriana Maria da Assunção-1818. ADJFACCG. 
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CAPÍTULO IV 

CULTURA E RESISTÊNCIA ESCRAVA EM CAMPINA GRANDE NO 

SÉCULO XIX 
 

Em meados do século XIX, a francesa Adéle Toussaint-Samson resolveu “fazer a 

América”, em função das dificuldades e da falta de perspectivas sentidas em seu país de 

origem. Para isso, ela embarcou no navio Normandia, juntamente com seu marido e um filho 

recém nascido, rumo ao Brasil; depois de enfrentar diversos perigos da travessia atlântica, 

chegou ao Rio de Janeiro em dias do ano de 1849, onde ela e a família permaneceram por 

mais de uma década. Se o casal conseguiu alcançar o objetivo de fazer fortuna nos trópicos 

não sabemos bem ao certo. Certo, porém, é que alguns anos depois de retornar para sua terra 

natal, em 1883, Adéle resolveu publicar as memórias de sua passagem pelo Brasil em forma 

de livro, tendo para isso sido estimulada pela visita de D. Pedro II à cidade de Paris anos 

antes. 

Como muitos dos conterrâneos que a antecederam, a autora não se conteve em 

descrever apenas os salões das elites da Corte imperial, traçando um importante painel de uma 

sociedade que se transformava. Numa de suas andanças pelos arrabaldes da cidade, ela e o 

marido visitaram a “Fazenda São José”, quando na ocasião foram convidados para serem 

padrinhos do filho recém nascido do proprietário. Batizado, no Brasil de então, era sinônimo 

de festa, inclusive para os escravos. Curiosa por conhecer os estranhos costumes de um 

mundo que a cada instante a surpreendia, a visitante pediu permissão ao anfitrião para que os 

escravos também participassem da festa, no que foi atendida. Depois de largarem o trabalho, 

os cativos se reuniram no pátio da fazenda, ao redor de grandes fogueiras, e iniciaram a 

cerimônia de coroação de um seu maioral, descrito como “um negro de alta estatura, outrora 

rei em seu país (...), armado de uma comprida vara branca, sinal aparente, para eles, do 

comando”.447 Algum tempo depois, estimulados pelas batidas dos tambores e sob o efeito 

inebriante da cachaça que haviam ganho da visitante, os negros foram ficando cada vez mais 

agitados. Eis que de repente um estridente e angustiado grito vindo da casa grande soa no ar: 

“Feitor! Que se apaguem as fogueiras, que todo barulho cesse e os negros voltem para suas 

senzalas”. O que teria acontecido? A autora nos esclarece em seguida: 

Houve alguns murmúrios entre os pobres escravos; mas o feitor, armado do 
chicote e seguido por seus dois acólitos, logo fez tudo voltar à ordem. Não 
sabendo a que atribuir aquela súbita perturbação na festa, subi às pressas 

                                                 
447 Ver SAMSON, Adèle Toussaint. Uma parisiense no Brasil. São Paulo: Capivara, 2003, p. 131. 
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para a habitação, onde encontrei o fazendeiro muito pálido, tendo trancado 
portas e janelas à sua volta. Ele me pareceu tomado por certa comoção, da 
qual lhe perguntei a causa. Informou-me então que, enquanto seus 
camaradas dançavam, um negro entrara na casa, o rosto animado pela 
bebida, vociferando ameaças contra seu senhor, que mandara prendê-lo 
imediatamente, mas compreendera que, se seus negros se exaltassem mais 
pela cachaça e pela dança de seu país, sua vida talvez estivesse em perigo.448 

Algumas décadas depois, bem distante dali, uma autoridade policial de Campina 

Grande, entre surpresa e preocupada, comunica a um seu superior fatos que teriam se passado 

por aqueles dias: 

Diferentes escravos de pessoas da povoação de Fagundes, em um dia de 
sábado dos últimos dias de mês de março último reuniram-se em casa de um 
outro escravo que tem uma pequena taberna no círculo da povoação de 
Fagundes, e ali puseram a beberem aguardente, e logo depois entraram em 
um pequeno divertimento chegando além disso algumas pessoas livres, 
continuando porém a bebedeira, e entre eles todos da bebedeira houve 
um convite para darem alguns vivas, os quais foram os seguintes: viva 
a boa sociedade da rapaziada, viva a liberdade, e viva a República, 
debandando todos depois dos vivas para as suas casas, sem que 
houvesse mais novidade.449 

            Apesar de situados em conjunturas e lugares diferentes, pois um se deu num grande 

município de lavoura cafeeira próximo da Corte imperial, enquanto que o outro aconteceu em 

um município situado na periferia do Império nas décadas finais do século, ambos os eventos 

apontam na mesma direção. Eles condensam, em momentos de perigo, as tensões que 

permeavam o cotidiano de senhores e escravos a partir da ótica de um olhar “estrangeiro” e 

outro “nativo”. Neste capítulo pretendemos aprofundar a discussão em torno do processo de 

formação de uma cultura de resistência escrava no município de Campina Grande ao longo do 

século XIX, elegendo como foco principal da análise a criminalidade, o movimento de fugas e 

os embates envolvendo senhores e cativos na arena jurídica local.   
 

Um mal quase sem cura: tendências e padrões da criminalidade 

escrava  
 

Em 03 de outubro de 1876, o promotor público da comarca de Campina Grande, 

Francisco de Gouvêa Cunha Barreto, denunciava perante o juízo municipal o escravo Balbino 

como autor do seguinte crime: 

No dia 17 de agosto do corrente ano, estando o capitão Luis André de 
Almeida Cardoso em sua fazenda Arapuá, situada neste termo, à noite, 

                                                 
448 Ver SAMSON, Adèle Toussaint. Op. cit. pp. 132/133.  
449 Ver Correspondência do delegado de polícia da cidade de Campina Grande ao chefe de polícia da província, 
em 03 de maio de 1871. Cx. 056. AHPB. 
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quando ceava, foi-lhe dirigido um tiro de pistolas, segundo se presume, que 
lhe produziu as ofensas físicas descritas no auto de corpo de delito a folhas; 
e só não lhe causou a morte por motivos independentes da vontade do 
delinqüente.450 

Entre a data do fato delituoso e o momento de sua formalização perante a justiça pela 

autoridade competente muito havia se passado. A recuperação desse entreato torna-se 

importante para a compreensão do que pretendemos desenvolver daqui por diante.  

Balbino, 25 anos, solteiro, natural de Alagoa Nova, apto para o trabalha agrícola, era 

cativo do próprio capitão Luis André de Almeida Cardoso, e quando do ocorrido vivia num 

plantel de cinco escravos, dentre os quais uma sua irmã de nome Tomásia, encontrada morta 

alguns dias depois. Como seria de esperar, várias versões foram sendo tecidas pelos diferentes 

personagens envolvidos na dupla trama criminosa. Segundo o réu, no dia do ocorrido ele se 

encontrava na casa de D. Maria de tal, moradora na vizinhança, com quem havia passado a 

noite. No dia seguinte, ao retornar à propriedade de seu senhor, foi informado por um outro 

irmão seu, o escravo Justino, que o capitão havia recebido um tiro na noite anterior. Nesse 

momento o escravo ficou preocupado, pois o fato de ter passado a noite fora poderia levantar 

suspeitas. Apesar de comunicar o fato ao seu escravo, o capitão não o incriminou 

imediatamente; tanto é assim que os escravos continuaram trabalhando normalmente no 

interior da propriedade. Contudo, três dias depois o capitão reapareceu e, depois de prender 

Balbino, deu-lhe uma surra de chicote, depois de se convencer que de fato havia sido o 

referido escravo o autor do disparo; essa cena de tortura explícita teria sido presenciada por 

Tomásia. No momento seguinte, ainda segundo o depoimento de Balbino, o senhor se dirigiu 

para a sua irmã e lhe disse em tom ameaçador: “estas vendo o que eu estou fazendo neste farei 

em ti depois”.451 Apavorada, a dita escrava teria desaparecido desde então, sendo encontrada 

morta no dia seguinte, “pendurada em um pé de umbu onde enforcou-se”.452  

Como representante da lei e das “razões de Estado”, o promotor público buscou 

estabelecer a verdade dos fatos, construindo uma versão que delimitasse claramente o delito e 

justificasse as penas, no sentido de manter a ordem e a disciplina social. Na sua ótica, o crime 

foi arquitetado por Balbino, coadjuvado por Tomásia. Isso por ele jamais ter se conformado 

com o fato de seu senhor ter castigado a sua irmã. Para isso, transformou o capitão em vítima 

da violência desmedida do escravo (descrito como alguém de “gênio rixoso”) que deveria ser 

punido exemplarmente pela justiça pública. Quanto à irmã do cativo, teria cometido suicídio 

                                                 
450 Ver Sumário de culpa por crime de tentativa de morte. Autor, a justiça pública. Réu, o escravo Balbino do 
capitão Luis André de Almeida Cardoso-1876. ACPVTJFACCG.  
451 Ver Sumário de culpa por crime de  tentativa de morte... Op. cit.   
452 Ver Sumário de culpa por crime  tentativa de morte... Op. cit.  
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por prever um novo castigo do capitão, o que acabava isentando esse último de qualquer 

suspeita e legitimando o castigo exemplar, a cargo do domínio privado senhorial. 

Por seu turno, ao ser submetido ao auto de perguntas em 13/09/1876, o senhor de 

Balbino e Tomásia contou uma história que ora se aproxima ora se afasta das versões 

resumidas anteriormente. Segundo o capitão, na noite do crime ele se encontrava ceando, 

quando repentinamente foi atingido por um tiro vindo de um buraco existente em uma das 

paredes de sua casa, produzindo-lhe os ferimentos leves descritos no corpo de delito feito 

naquele mesmo dia pelos peritos designados pelo subdelegado do distrito de Boa Vista. Em 

princípio, suspeitou de Balbino, tendo começado uma investigação particular para esclarecer 

os fatos. Para isso, dentre as ações que empreendeu no dia seguinte, interrogou o acusado e a 

mulher com que o escravo disse ter estado em companhia na noite anterior, e examinou o 

estado técnico de uma pistola pertencente ao escravo, possível arma do crime, no sentido de 

verificar se ela havia sido usada recentemente. Ao final, “do que fica dito, das demais 

indagações que procedeu e das precedentes”, o capitão chegou à conclusão que o acusado era 

inocente, visto como: 

Não tinha repreendido e nem surrado o referido escravo, não havendo, 
portanto, motivo algum para que este assim procedesse, que não fora o 
escravo o autor do tiro, convicção esta que ainda mais se robustece em vista 
do modo porque o escravo defende-se e da pouca força dos motivos pelos 
quais ele respondente atribuíra ora a este escravo, ora a um outro autoria do 
tiro.453 

Quanto à morte de Tomásia, em nenhum momento o senhor se referiu a esse episódio 

em seu depoimento. Contudo, além de Balbino, os depoimentos de algumas testemunhas 

arroladas nas diversas fases do processo apontavam, de forma direta ou indireta, em sua 

direção. Além da versão do suicídio, cometido pelo temor dos castigos prometidos pelo 

senhor, no curso da história ficamos sabendo que teria sido o próprio capitão o autor do crime. 

Nessa perspectiva, Tomásia teria sido vítima das sevícias praticadas pelo seu proprietário. 

Depois de surrá-la, o senhor a manteve em ferros; a escrava não resistiu aos ferimentos e em 

conseqüência deles veio a falecer. Ao que parece, o capitão procurou manter sigilo absoluto 

em torno do fato, cuidando de se livrar o mais rápido possível do cadáver. Para isso, reuniu 

seus escravos e mandou que esses enterrassem o corpo em uma cova rasa. Como o trabalho 

não foi bem feito, talvez em função da pressa e do medo dos executores, o corpo da escrava 

                                                 
453 Ver Sumário de culpa por crime de tentativa de morte... Op. cit. Como se pode depreender, a correlação 
castigo/criminalidade escrava era algo freqüente na fala dos senhores e das autoridades, argumento esse 
incorporado posteriormente por vários historiadores. Não ocorria aos mesmos outras motivações para os delitos 
da escravaria. Conforme veremos, embora os castigos constituíssem fator importante para explicar a 
criminalidade escrava e a resistência escrava de uma maneira geral, não era condição suficiente.   
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terminou ficando à descoberto. Ao perceber a falha comprometedora, o senhor mandou 

chamou seu vaqueiro Laureano José de Maria, que com a experiência de 60 anos de idade era 

a pessoa mais indicada naquelas circunstancias para concluir o serviço “macabro”. E assim foi 

feito. Para despistar possíveis olhares suspeitos, desta vez a operação foi feita à noite e o 

cadáver de Tomásia jazeu numa cova profunda. Seu corpo assim permaneceu por algum 

tempo, embora nem por isso seu fantasma tenha deixado de perturbar o sono de seus 

contemporâneos. 

Não se trata de descobrir o que exatamente aconteceu por aqueles dias ou determinar 

qual a versão mais coerente (embora não devamos de todo descartar essas possibilidades 

interpretativas) uma vez que o papel do historiador não é o mesmo que o do juiz, apesar da 

semelhança de certos procedimentos.454 Do nosso ponto de vista, essas e outras imagens 

forjadas pelos personagens citados são todas mais ou menos plausíveis, de acordo com o 

campo de forças em que estavam inseridos no contexto daquela sociedade.455 Interessa-nos, 

por enquanto, discutir mais detidamente duas ordens de questões sugeridas pelos fatos em 

análise. Em primeiro lugar, não resta a menor dúvida de que os processos criminais são uma 

importante ferramenta para a reconstituição das relações entre senhores e escravos, em termos 

de tensões, conflitos e compromissos cotidianos. Mais uma vez ressurgem, a exemplo do 

castigo e da resistência, as relações e os vínculos de parentesco como suporte do processo de 

socialização da escravaria, a prepotência senhorial, as relações diretas dos senhores com seus 

cativos sem a mediação de feitores, o que os transformava em alvo direto da ira escrava, 

especialmente num momento em que o domínio tradicional entrava em crise na segunda 

metade daquele século.  

Por outro lado, talvez por isso mesmo, esse tipo de documento mereça uma atenção 

redobrada por parte do pesquisador, não só em razão de sua lógica interna, mas especialmente 

pela forma como o mesmo incorporava em seu movimento a dinâmica de uma sociedade da 

qual processos assim eram uma das mais sintomáticas expressões. Expliquemos melhor esse 

ponto com uma passagem do próprio processo em discussão. Como vimos há pouco, no que 

dependeu da vontade do senhor, ele fez de tudo para encobrir o fato delituoso passado no 

interior de sua propriedade, tanto em relação ao justiçamento de Tomásia, como em relação 
                                                 
454 Para uma interessante discussão sobre as aproximações entre juízes e historiadores, especialmente no que diz 
respeito ao trabalho de produção e busca de provas, ver GINZBURG, Carlo. Relações de força. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002, pp. 47/63.   
455 Podemos fazer um paralelo entre as reflexões da historiadora Natalie Zemon Davis sobre as cartas de 
remissão e seus narradores na França do século XVI, e os processos-crime do Brasil escravista do século XIX, 
com suas implicações metodológicas para o processo de produção do conhecimento histórico, especialmente as 
tensas relações entre aspectos ficcionais e reais nos relatos humanos. Ver DAVIS, Natalie Zemon. Histórias de 
perdão e seus narradores na França do século XVI. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.  
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ao atentado sofrido por Balbino. O mais curioso é que, em relação a esse último episódio, o 

capitão chegou a desempenhar o papel de “detetive”, investigando o caso por conta própria 

como se fosse uma autoridade policial ou judicial. Só por circunstâncias que de certo modo 

fugiram à vontade do senhor é que o episódio veio a público e os procedimentos formais 

(comandados por agentes do Estado, tais como o subdelegado e o promotor) foram 

instaurados. Além de apontar para o clássico conflito entre a defesa dos interesses gerais da 

ordem escravista de longo prazo e os interesses imediatos senhoriais, presentes num 

município periférico ainda no avançar dos oitocentos, a cena nos alerta também para as 

possíveis implicações que fenômenos desse tipo acabavam deixando na documentação que foi 

legada para a posteridade. Significa dizer que muitos delitos semelhantes a esses, envolvendo 

senhores e escravos, ficaram circunscritos ao âmbito doméstico, escapando desse modo das 

garras da justiça. Se na segunda metade do século ainda temos eco dessa realidade, quando a 

própria instituição escravista e o poder discricionário dos senhores começavam dar claros 

sinais de esgotamento, na primeira metade daquela centúria essa era uma realidade ainda mais 

evidente, em função das instituições estatais estarem em processo de formação, incluindo aí o 

aparato judicial.456 Além disto, como nos alerta a historiadora Adriana Pereira Campos, 

devido às características históricas da sociedade e do direito escravista brasileiro do século 

XIX, a justiça só interferia nas relações entre senhores e escravos em situações extremas de 

criminalidade violenta, refletidas, por exemplo, em tentativas de morte, homicídios e 

insurreições. Nos delitos considerados de menor gravidade, tais como ferimentos leves, furtos, 

infrações etc, a polícia se encarregava de resolver as contendas, não se fazendo necessário 

desse modo a instauração de ritos processuais formais, fossem ordinários, fossem sumários.457                    

   Essas observações devem ser levadas em consideração, especialmente quando se 

trata de trabalhar com esse tipo de fonte serial dando-lhe um tratamento qualitativo e 

quantitativo, como é o caso da presente pesquisa. Cientes desses problemas, buscamos sempre 

que possível agregar aos processos judiciais outras fontes correlatas ao estudar a 
                                                 
456 Além da documentação que se extraviou devido à ação do tempo e à incúria dos homens, e da própria 
precariedade das estatísticas de época, talvez essa seja a razão mais geral para a pouca incidência de registros de 
delitos escravos em Campina Grande, especialmente na primeira metade do século XIX. Destes crimes só temos 
conhecimento através de evidências indiretas. Por exemplo, um dos poucos crimes envolvendo cativos 
campinenses na primeira metade do século se deu em 1835, quando um escravo chamado José foi acusado de ter 
assassinado um seu parceiro de cativeiro. Deste fato não ficamos sabendo através do processo crime que deveria 
ter sido instaurado, mas sim através de uma carta precatória, vinda do Cabo de Santo Agostinho-PE, tratando de 
espólio da viúva do remetente existente na então Vila Nova da Rainha. Ver Carta precatória vinda da Vila do 
Cabo de Santo Agostinho para a Vila Nova da Rainha de Campina Grande a requerimento de Francisco da 
Cunha Camelo-1835. Documento avulso. ADJFACCG.    
457 Ver CAMPOS, Adriana Pereira. “Crime e escravidão: uma interpretação alternativa”. In. CARVALHO, José 
Murilo de (Org). Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, 
pp. 207/235.   
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criminalidade em Campina Grande ao longo do século XIX, no sentido de entender a 

dinâmica de uma das mais importantes facetas da resistência e da sociabilidade escrava em 

âmbito local. A par da documentação compulsada, e em diálogo com a historiografia que 

tratou do tema para outras regiões do Império, tentaremos entender as particularidades da 

lógica que movia os conflitos envolvendo os próprios escravos, destes com os pobres livres e 

seus senhores.458   

Primeiro cumpre lembrar que a criminalidade escrava em Campina Grande guarda 

semelhanças com os padrões gerais que caracterizavam esse fenômeno entre a população 

livre, aspecto esse estudado no primeiro capítulo desta tese. Assim, por exemplo, houve uma 

tendência crescente na criminalidade ao longo do tempo envolvendo os dois segmentos da 

população, com especial destaque para os delitos contra a pessoa e a propriedade, conforme 

podemos observar no quadro abaixo: 

 

                                                 
458 A bibliografia sobre o fenômeno da criminalidade no contexto maior dos estudos sobre a resistência escrava 
no Brasil vem crescendo, desde pelo menos as três últimas décadas, com abordagens e resultados nem sempre 
unânimes. Para alguns exemplos, ver ALGRANTI, Leila Mezan. O feitor ausente: estudo sobre a escravidão 
urbana no Rio de Janeiro (1808-1822). Petrópolis: Vozes, 1988; AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda 
negra, medo branco: o negro no imaginário das elites-Século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; LARA, 
Silvia H. Campos da violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro (1750-1808).  Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1988; MACHADO, Maria Helena P. T. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência 
nas lavouras paulistas (1830-1888).  São Paulo: Brasiliense, 1987; WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. 
Sonhos africanos, vivências ladinas: escravos e forros em São Paulo (1850-1880). São Paulo: HUCITEC, 1998; 
LIMA, Maria da Vitória Barbosa. Crime e castigo: a criminalidade escrava na Paraíba (1850-1888). Mestrado 
em História. Recife: UFPE, 2002; ROSEMBERG, André. Ordem e burla: processos sociais, escravidão e 
justiça em Santos. São Paulo: Alameda, 2006; GUIMARÃES, Elione Silva. Violência entre parceiros de 
cativeiro: Juiz de Fora, segunda metade do século XIX. São Paulo: Annablume, 2006; FERREIRA, Ricardo 
Alexandre. Senhores de poucos escravos: cativeiro e criminalidade num ambiente rural (1830-1888). São Paulo: 
EDUNESP, 2005; PIRES, Maria de Fátima Novaes. O crime na cor: escravos e forros no alto sertão da Bahia 
(1830-1888). São Paulo: Annablume, 2003; SILVA, Cesar Mucio. Processos-crime: escravidão e violência em 
Botucatu. São Paulo: Alameda, 2004; RIBEIRO, João Luiz. No meio das galinhas as baratas não têm razão: a 
Lei de 10 de junho de 1835, os escravos e a pena de morte no Império do Brasil (1822-1889). Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005; DARONCO, Leandro Jorge. À sombra da cruz: trabalho e resistência servil no noroeste do Rio 
Grande do Sul segundo os processos criminais (1840-1888). Passo Fundo: EDUPF, 2006.                   

Quadro 28 – TIPOLOGIA DA CRIMINALIDADE ESCRAVA EM CAMPINA GRANDE 
– SÉCULO XIX 

Natureza dos Crimes Nº absolutos Percentual (%) 
Contra a Pessoa 28 47,5 
Contra a Propriedade 10 16,9 
Furto de Escravos 09 15,2 
Redução de Pessoa Livre à Escravidão 06 10,2 
Contra a Ordem Pública 03 5,1 
Suicídio 03 5,1 
Total 59 100 
FONTE: Ações criminais – Século XIX; Correspondência da Secretaria de Polícia da Paraíba – 

Século XIX; Inventários post-mortem – Século XIX. 
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Isso não deve causar estranhamento, pois os escravos não formavam um segmento à 

parte da sociedade, estando, pelo contrário, em permanente contato com os diversos extratos 

sociais e raciais nos espaços de trabalho, lazer e sociabilidade, partilhando assim parte de seus 

valores e experiências, realidade essa ainda mais favorecida pela estrutura social e 

demográfica vigente no escravismo local. Contudo, havia determinadas características ligadas 

às práticas, aos contextos, às penalidades e aos significados nos crimes de escravos que os 

singularizavam e que por isso mesmo pretendemos explorar com mais rigor neste tópico. Para 

isso, vamos apresentar alguns dados que sintetizam algumas das variáveis escolhidas, 

inserindo-as em perspectiva histórica. Em seguida, escolhemos histórias exemplares para 

discutir problemas suscitados pela pesquisa, no sentido de dar densidade à narrativa e assim 

dimensionar o papel da criminalidade no contexto maior da resistência escrava em Campina 

Grande no período em foco. 

Do nosso levantamento sobre a criminalidade escrava em Campina Grande ao longo 

do século XIX, detectamos um total de 59 ocorrências de delitos das mais diversas naturezas, 

envolvendo um total de 79 escravos. Destes, 30 aparecem na condição de vítimas, enquanto 

49 na situação de réus, ou seja, 38% e 62%, respectivamente. Como podemos observar, são 

índices relativamente baixos para um século inteiro, num ambiente que sofreu importantes 

transformações demográficas, administrativas, políticas e econômicas no tempo, tanto em 

termos local como regional ou nacional. De todo modo, é sempre útil ter em mente que, 

embora relativamente rara, a criminalidade violenta era um fenômeno revelador das tensões e 

dos conflitos da sociedade escravista. Convém destacar ainda que esse é apenas um aspecto da 

criminalidade, a violenta. A outra (que de forma latente permeava o cotidiano de senhores, 

escravos e outros grupos sociais) permanecia de forma velada, nas surdinas, enquanto 

possibilidade. Por fim, como veremos em outros tópicos mais adiante, a criminalidade não foi 

a opção preferencial dos escravos como mecanismo de resistência à ordem escravista, isso por 

razões históricas específicas.    

Se delimitarmos os números a partir de um recorte sexual, chegaremos à conclusão 

que a esmagadora maioria dos envolvidos no mundo da criminalidade escrava era constituída 

por homens, algo que não difere muito do contexto do Brasil escravista como um todo. 

Assim, de um total de 79 indivíduos envolvidos em delitos na Campina Grande oitocentista, 

62, ou 78,5%, eram do sexo masculino, enquanto as mulheres representavam 21,5%, ou seja, 

apenas 17 ocorrências, em termos de números absolutos. Significativa a esse respeito também 

é a condição de vítima ou de réu dos envolvidos quando relacionamos os dados à divisão 
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sexual. Nesse sentido, as mulheres escravas aparecem majoritariamente como vítimas dos 

crimes. Do total de 17 cativas da nossa amostragem, 13 delas, ou 76,5%, apareceram nessa 

condição, enquanto como autoras de crimes verificou-se apenas 4 delas, ou 23,6%. Com os 

homens há praticamente um movimento inverso em termos proporcionais. Destes, 72,2%, ou 

45 cativos, são autores de delitos e apenas 17, ou 27,4%, foram vítimas de algum tipo de 

violência, de acordo com a documentação compulsada. Ainda sobre este tópico, é importante 

destacar que homens e mulheres cativos participavam de formas diferentes da criminalidade, 

de acordo com as conjunturas, e especialmente, do tipo de delito. Assim, as mulheres 

aparecem com mais freqüência em crimes de redução de pessoas livres à escravidão, roubos 

de escravos e suicídios. Já os homens cativos se destacam mais em crimes contra a pessoa, a 

propriedade e a ordem pública. Essa diferença está ligada, dentre outras razões, a certas 

particularidades da forma como os escravos, homens e mulheres, estavam inseridos na 

dinâmica de uma sociedade que era ao mesmo tempo escravista e patriarcal.459 

Um dado que chama a atenção nos números pesquisados é que, além de ser um 

fenômeno predominantemente masculino, a criminalidade escrava em Campina Grande era 

exclusivamente crioula. Não encontramos, quer seja na condição de réu ou de vítima, nenhum 

africano envolvido em qualquer tipo de delito. Ao estudarmos a demografia da população 

escrava de Campina Grande, observamos que os cativos de origem africana vão 

paulatinamente diminuindo, em função do processo de crioulização da escravaria local. 

Porém, por mais importante que seja esse aspecto, ele por si só não explica a questão. Afinal 

de contas, embora perdendo crescente espaço no contingente total dos escravos campinenses, 

os africanos ainda representavam por volta de 1/3 dessa população até pelo menos a primeira 

metade do século, o que não deixa de ser um universo expressivo, presente no mundo do 

trabalho e no cotidiano da sociedade. Uma possível razão para essa realidade (além de fatores 

que a pesquisa simplesmente não conseguiu captar pelas suas próprias limitações) talvez 

esteja no fato de os africanos terem optado por outras formas de resistência, tais como as 

fugas e os litígios em torno da liberdade na arena jurídica. 

                                                 
459 As cativas ocupavam um importante papel na organização e manutenção cotidiana da comunidade escrava, 
incluindo aí os laços de família e parentesco. Talvez por isso optassem ou fossem levadas ao exercício de tais 
funções por estratégias que implicavam menores riscos sociais, mas não menos significativas no conjunto da 
sociedade. Ao contrário dos escravos, que tinham uma participação preponderante no fenômeno da criminalidade 
e do próprio movimento de fugas, as escravas tinham uma presença expressiva no que diz respeito à luta pela 
alforria, tanto aquelas adquiridas por mecanismos tradicionais quanto as resultantes de litígios jurídicos com os 
seus senhores. Assim, por exemplo, embora representassem a metade da população servil de Campina Grande, 
com pequenas variações conjunturais ao longo do tempo, elas chegavam a representar quase 60% das cartas de 
liberdade do município, numa amostragem que abrange o período 1858/1888. Ver Livros de Notas-1858/1888. 
ACPONCG.  
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O quadro acima mostra uma clara tendência, com pequenas oscilações conjunturais, de 

crescimento de delitos envolvendo escravos, quer seja na condição de réus, quer seja na 

condição de vítima, cujo apogeu se verificou na década de 1870, período em que a chamada 

“questão do elemento servil” esteve na ordem do dia, trazendo como conseqüência um 

acirramento das tensões sociais que pode ter se refletido numa maior predisposição para a 

resolução dos conflitos através da criminalidade violenta.460 Assim, enquanto na primeira 

metade do século XIX tivemos apenas 4 crimes registrados, na segunda esse número subiu 

para 55, de um total de 59 crimes registrados naquele período. Dito de outro modo, enquanto 

nos primeiros anos daquele século a criminalidade escrava não chegava a 7%, depois de 1850 

esse índice chegou a quase 94%. As mudanças operadas entre um período e outro devem ser 

levadas em consideração para uma melhor compreensão da realidade em foco. Desse modo, o 

fim do tráfico negreiro; os efeitos do tráfico interprovincial; os surtos epidêmicos; as secas 

que grassaram na região; o boom econômico de determinado produtos locais, a exemplo do 

algodão; o crescente processo de deslegitimação da instituição escravista, com o 

afrouxamento dos laços paternalistas entre senhores e escravos, são fatores importantes para 

que se entenda as mudanças e permanências no padrão da criminalidade escrava em Campina 

Grande. 

                                                 
460 Essa era uma das maiores preocupações por parte do Ministério dos Negócios da Justiça, o órgão diretamente 
responsável pela manutenção da ordem pública no Império. Não foi por mera coincidência ou paranóia que o 
ministro da justiça, o paraibano Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque, enviou aos presidentes de províncias 
uma circular em que solicitava informações circunstanciadas em torno do estado da criminalidade escrava em 
âmbito local depois da aprovação da Lei 2.040, de 28 de setembro de 1871. Ver Circular. Ministério dos 
Negócios da Justiça. Rio de Janeiro, 18 de março de 1876. PP-10. APP.   

Quadro 29 – OCORRÊNCIAS DE CRIMES ENVOLVENDO ESCRAVOS EM 

CAMPINA GRANDE – SÉCULO XIX 

Década Nº absolutos Percentual (%)  

1820 02 3,4 

1830 01 1,7 

1840 01 1,7 

1850 08 13,6 

1860 13 22 

1870 26 44 

1880 08 13,6 

Total 59 100 

FONTE: Ações criminais – Século XIX; Correspondência da Secretaria de Polícia da Paraíba – 

Século XIX; Inventários post-mortem – Século XIX. 
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Os crimes contra a pessoa (incluindo aí homicídios, tentativas de homicídios e 

ferimentos) estavam no topo da lista, com 28 ocorrências, o que significa 47,5% do montante 

total de 59. Várias eram as circunstâncias e motivações que informavam esses crimes, 

podendo ser cometidos individualmente ou em grupo.  

Vejamos então alguns exemplos. Na manhã do dia 02 de janeiro de 1859, o escravo 

José Buriti, em companhia dos também cativos Joaquim Bonfim e Januário, foi acusado de 

emboscar no lugar denominado Sousa, termo de Campina Grande, a Guilherme Januário de 

França, e em seguida desferir-lhe três tiros. Por conta disso, o delegado João Xavier mandou 

arrolar 8 testemunhas para a instauração do respectivo processo crime. Infelizmente não 

chegamos a ter acesso a tal fonte, o que nos impossibilita de ter uma visão mais completa dos 

acontecimentos.461 De todo modo, José Buriti voltará a reaparecer na crônica policial local. 

Pouco mais de um ano do ocorrido anteriormente, foi encontrado o cadáver de Antonio 

Correia de Sousa. Segundo averiguações feitas posteriormente “supõe-se que esta morte foi 

praticada para roubar por uns escravos, que haviam cometido outros crimes graves, e estavam 

foragidos nos matos”.462 Após diligências realizadas pelas autoridades nos arredores da 

cidade, alguns suspeitos foram presos, dentre eles os cativos Januário, Joaquim, Rufino e o 

próprio José Buriti. Algum tempo depois eles foram julgados, recebendo diferentes penas. 

José Buriti foi condenado à pena de galés perpétuas pelo Júri de Campina Grande, sentença 

essa confirmada em Acórdão do Tribunal da Relação do Recife. Como a cadeia da vila não 

oferecesse condições adequadas de segurança, o condenado foi conduzido por uma escolta até 

a capital da província para cumprir a referida pena.463  

                                                 
461 Ver Delegacia de Polícia do Termo de Campina Grande-1859. Documento avulso. ADJFACCG. Na 
documentação pesquisada, José Buriti aparece ora como escravo de Joaquim de Sá ora do Reverendo Camilo de 
Mendonça Furtado. É possível que, em função de suas peripécias, o seu primeiro senhor o tenha vendido para o 
referido religioso, que mesmo com uma política de dominação mais nitidamente paternalista não conseguiu 
conter o ímpeto de rebeldia de sua “propriedade”. Tanto é assim que José Buriti continuou a delinqüir, pesando 
contra si vários crimes de homicídio e ferimentos graves.   
462 Ver Secretaria de Polícia da Província da Paraíba do Norte-Relatório de 12 de março de 1860. AHPB. Ao 
que tudo indica, José Buriti fazia parte de um grupo de escravos fora da lei que haveria de fazer “escola”, 
transformado em exemplo para outros companheiros de cativeiro que despontariam em décadas posteriores, 
agindo por conta própria contra inimigos pessoais e sociais ou mesmo servindo de braço armado para a resolução 
de contendas de outros agentes sociais, inclusive dos seus senhores.  
463 Um outro tema recorrente na documentação oficial é o precário estado das cadeias de vilas e cidades 
paraibanas, em termos de higiene e segurança. Essa era inclusive uma das razões para tantas fugas e motins de 
presos. No século XIX, Campina Grande chegou a possuir duas. A primeira foi inaugurada por volta de 1814 e 
funcionava no mesmo prédio do fórum e câmara municipal, em frente à igreja Matriz, uma configuração espacial 
por si só emblemática. Sobre as condições desta última, assim se referiu uma graduada autoridade local: “É 
assustador o estado em que se acha a cadeia desta cidade, tanto pela deficiência de segurança, como pela 
impossibilidade de acesso: a sua construção não permite que seja bem arejada (...) o que vai tendo com muita 
probabilidade de arrombamento, que a verificarem-se teremos que ver restituídos a sociedade os criminosos - 
inimigos da propriedade, honra e vida dos cidadãos”. Com o aumento da criminalidade e o enriquecimento 
material do município, uma outra prisão começou a ser construída em 1870, sob os auspícios do “empreiteiro” 
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Mesmo preso, José Buriti continuou a tirar o “sono” das autoridades responsáveis pela 

manutenção da ordem pública na província. Descrito como sendo um preso de “péssimos” 

costumes, nosso personagem parecia fazer jus à fama, para desespero de seus algozes. Tanto é 

assim que no dia 14 de maio de 1861 lá estava ele liderando uma espécie de motim. O chefe 

de polícia, Manoel da Silva Neiva, baseado provavelmente em informações de seus 

subordinados, assim descreveu o fato ao então vice-presidente da província Flávio 

Clementino da Silva Freire, o Barão de Mamanguape: 

As 8 horas da manhã de hoje, na ocasião em que designava o carcereiro da 
cadeia desta capital os escravos sentenciados para o serviço de faxina sendo 
aberta a porta da respectiva prisão sublevaram-se três sendo estes José 
Buriti, José Gonçalves e Vitorino Joaquim que com a surpresa do carcereiro 
e respectivos guardas conseguiram apoderar-se de uma foice existente na 
cozinha contígua a prisão e da arma de uns dos guardas com intento de 
cometerem a aquele em cuja luta saíram feridos o praça da 1ª Linha Manoel 
Luciano dos Santos, e o 1º daqueles escravos. Logo que soube do ocorrido 
para ali me dirigi, onde coadjuvado pela força pública e respectivo oficiais 
que lá encontrei, fiz desarmar os ditos presos e restabelecer a ordem em dita 
cadeia. O praça e o preso feridos foram recolhidos as respectivas enfermarias 
para serem curados. Sendo procedidos corpos de delito para fins 
convenientes e postos ferros nos dois presos sublevados a que também será 
feito ao de nome José Buriti, logo que a juízo de facultativo possa isto ter 
lugar, o que tudo cumpre-me a levar ao conhecimento de V. Exª a quem 
Deus Guarde.464 
 

A “bem da tranqüilidade pública da cadeia” da capital e do sossego das elites 

paraibanas, os amotinados foram transferidos para a Fortaleza de Cabedelo, atitude essa 

claramente punitiva. Contudo, a medida parece não ter surtido os efeitos desejados pelas 

autoridades, pois os ditos presos continuaram a cometer “desatinos”. Tanto é assim que algum 

tempo depois alguns deles, incluindo aí Rufino e José Buriti, acabaram sendo transferidos 

para o temível presídio de Fernando de Noronha, onde provavelmente findaram seus dias de 

forma inglória, não sem aprontar outras tantas surpresas.465 

Um outro escravo campinense teria participação ativa em mais um motim que explodiu na 

mesma cadeia poucos anos depois. Trata-se de Raymundo, escravo de Idelfonso Alves Viana. 

Esse cativo foi acusado de ter assassinato a Manoel Rosa, após o que conseguiu fugir para 

Pernambuco, onde foi preso em outubro de 1863. Após ser aí apreendido, o mesmo foi 

remetido pelo chefe de polícia daquela província para a Paraíba, quando foi julgado e 

                                                                                                                                                         
Alexandrino Cavalcante de Albuquerque, localizada ao lado da Igreja do Rosário, tendo custado aos cofres da 
municipalidade 15.000$000. Ver Ofício de Manoel Januário Bezerra Montenegro, juiz municipal de Campina 
Grande, a presidência da província da Paraíba em 29 de abril de 1867. Cx. 049; Ofício da Câmara municipal 
de Campina Grande a presidência da província da Paraíba em 22 de junho de 1870. Cx. 054. AHPB.                    
464 Ver Secretaria de Polícia da Paraíba do Norte-Ofício de 14 de maio de 1861. AHPB.   
465 Ver Secretaria de Polícia da Paraíba do Norte-Ofícios de 16 de agosto e 08 de outubro de 1861. AHPB.  
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condenado pelo Júri de Campina Grande à pena de galés perpétuas em sessão realizada no dia 

26 de agosto de 1864.466                             

A exemplo de seu companheiro de cativeiro José Buriti, Raymundo foi obrigado a 

cumprir a pena na cadeia pública da capital, onde no dia 14 de fevereiro acabou se 

envolvendo num “terrível conflito”. O chefe de polícia apresentou em tom dramático a 

seguinte versão ao presidente da província:  

No dia 14 de fevereiro do corrente ano, tendo o preto Francisco, que se acha 
condenado à morte na cadeia desta cidade, insultado ao comandante da 
guarda da cadeia, o que foi trazido a meu conhecimento, mandei que ele 
fosse castigado com 4 dúzias de palmatoadas. Na ocasião, porém, de ser ele 
tirado da prisão, em que estava com outros escravos para receber o castigo, 
que havia ordenado, opuseram-se os outros, a que fosse aquele escravo 
castigado, arrojando-se todos sobre a guarda, resultando disso um terrível 
conflito entre esta e os presos escravos, no qual foram mortos os escravos 
Idelfonso, condenado à morte pelo júri de Sousa, Felix, condenado a galés 
perpétuas pelo do Pilar, Thomas, pertencente ao Dr. Joaquim Moreira Lima, 
que se achava à requisição do seu senhor, e o guarda nacional Manoel dos 
Prazeres, que fazia parte da guarda da cadeia, e foram feridos gravemente os 
presos José, escravo pronunciado por ferimentos graves em Pedra de Fogo, 
Joaquim, escravo fugido e o guarda nacional João Francisco do Nascimento; 
e levemente feridos os escravos Raymundo, condenado a galés perpétuas 
pelo júri de Campina Grande, Feliciano, condenado a 8 anos de galés pelo 
júri de Mamanguape, dois soldados de linha, Luiz Fernandes Duarte e 
Telesphoro Pereira da Silva e 3 guardas nacionais. Procedeu-se vistoria em 
todos os mortos e feridos.467          
 

Depois dessa verdadeira “carnificina”, Raymundo, ao contrário de José Buriti, voltou 

para Campina Grande a fim de ser submetido a novo júri, tendo ao final sua pena de galés 

perpétuas sido comutada para 200 chibatadas e à condução ao pescoço de um ferro pelo 

período de 14 anos.468   

Vimos em páginas anteriores desta tese, especialmente no segundo capítulo, que a 

historiografia do tráfico negreiro entre a África e as Américas avançou significativamente ao 

longo do tempo, especialmente nas décadas recentes. Assim, já são relativamente conhecidas 

questões tais como a demografia do tráfico; procedências dos grupos étnicos do continente 

africano e a distribuição deles nas diferentes regiões do Novo Mundo; tecnologias 

                                                 
466 Ver Secretaria de Polícia da Paraíba. Ofícios de 16 de outubro de 1863, 10 de agosto e 05 de setembro de 
1864. AHPB. Infelizmente não localizamos o processo criminal de homicídio cometido por Raymundo, de tal 
modo que a reconstituição de sua trajetória é feita com base em fontes bem menos completas.    
467 Ver Exposição do Dr. Sinval Odorico de Moura com que passou a administração ao Dr. Felizardo Toscano 
de Brito em 29 de julho de 1865. <www.crl.edu/cont/brasil/pari.htm>. Acessado em março de 2006. Esse 
episódio foi mencionado por duas pesquisadoras da criminalidade escrava na Paraíba. Ver FERREIRA, Lúcia de 
Fátima Guerra. “Escravidão e criminalidade na Paraíba”. Revista CCHLA-UFPB, novembro 1995, pp. 59/77; 
LIMA, Maria da Vitória Barbosa. Op. cit. pp. 79/80.   
468 Ver Livro de atas das sessões do Tribunal do Júri de Campina Grande-1864/1881. ADJFACCG.   
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empregadas no “negócio” de almas humanas; taxas de mortalidade e condições gerais da 

travessia, além dos interesses comerciais e políticos que ligavam os dois lados do Atlântico. O 

mesmo não se pode dizer em relação aos movimentos migratórios que os africanos e seus 

descendentes empreenderam no interior das colônias, e posteriormente em países fundados 

nas Américas, quando aqui se fixaram de forma compulsória a partir do século XVI. Ora, 

sabemos, por exemplo, que durante a “febre” do ouro na região das Minas, entre finais do 

século XVII e meados do século XVIII, escravos do Sul e do Norte da América portuguesa 

para lá se dirigiram acompanhando seus senhores. Nada que se compara, contudo, com o que 

estava por vir com a conjuntura inaugurada no pós-1850, em função do fim do tráfico 

negreiro para o Brasil decretado com a sanção da Lei Eusébio de Queiros, responsável por 

despejar desde então levas e mais levas de trabalhadores escravizados provenientes das 

províncias do Norte do Império em direção às províncias do Centro-sul, especialmente para as 

fazendas de café do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais.469 

Dados coligidos originalmente pelo historiador Robert Slenes, e apresentados por 

Sidney Chalhoub, confirmam que pelo menos 200.000 cativos foram vendidos das províncias 

do Norte para as do Sul do Império brasileiro, entre as décadas de 1850 e 1880. Quanto à 

Paraíba, nesse mesmo intervalo de tempo pelo menos 3.788 escravos tiveram aquele mesmo 

destino, parte dos quais originários de Campina Grande.470 

 Esse processo foi num crescendo, até atingir o seu apogeu na década de 1870. Para se 

ter uma idéia deste quadro, tomemos como referência os dados da matrícula e suas alterações 

no tempo. Supondo que os escravos aí rubricados como mudados para fora da província (em 

sua totalidade ou esmagadora maioria, o que é perfeitamente plausível supor) tenham sido 

vendidos para o Centro-sul, temos que de um total de 28.232 escravos paraibanos existentes 

em 1872, 1.460 tomaram aquele destino. Em outras palavras, num intervalo de apenas três 

anos, 1872 e 1875, a população escrava da Paraíba teve um decréscimo de 5,2%. Quanto a 

                                                 
469 Ver CONRAD, Robert. Tumbeiros. São Paulo: Brasiliense, 1985, pp. 187/207. 
470 Ver CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 43; GALLIZA, 
Diana Soares de. O declínio da escravidão na Paraíba. João Pessoa: EDUFPB, 1979, p. 114. Nunca é demais 
lembrar que os números apresentados acima são apenas projeções que se aproximam da realidade. A rigor, talvez 
nunca saibamos ao certo o quantitativo servil deslocado de uma região para outra do Império. Isso porque havia 
um intenso contrabando praticado por senhores e negociantes que simplesmente não entrava na contabilidade 
oficial. Na Paraíba essa é uma questão recorrente na correspondência das autoridades provinciais. Em 1878, por 
exemplo, o agente fiscal da Coletoria de Rendas da Paraíba na cidade do Recife comunicou (com um misto de 
indignação e impotência) a um seu superior hierárquico que continuava em “grande escala” o contrabando de 
escravos paraibanos na fronteira entre as duas províncias, uma forma encontrada pelos proprietários para 
burlarem o fisco. A propósito, o imposto sobre cada escravo paraibano exportado variou ao longo do tempo. 
Inicialmente era de 100$000; em seguida caiu para 25$000 e voltou a subir de novo para 80$000. Ver 
Correspondência do Fiscal Antonio José Sº do Brasil para o Inspetor do Tesouro Provincial da Paraíba José 
Carlos da Costa Ribeiro, em 08 de julho de 1878. AHPB.                   
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Campina Grande, a mesma fonte informa que o tráfico foi responsável pelo deslocamento de 

50 escravos, do total de 1.204 registrados do município no período em foco, o que representa 

pouco mais de 4%.471  

 Por mais importante que seja, no entanto, a demografia do tráfico interprovincial nem 

de longe esgota a questão. Antes, pelo contrário, deve apenas ser encarada como um ponto de 

partida para iluminar aspectos multifacetados daquela realidade histórica, tanto para as 

regiões que forneciam quanto para as que recebiam cativos desterrados.472 Nesse sentido, a 

análise dos processos criminais pode ajudar a reconstituir algumas daquelas experiências 

escravas, numa conjuntura que combinou dramaticamente determinações estruturais e 

vivenciais humanas concretas. Esse foi o caso de uma ação envolvendo, de um lado, Antonio 

Freire de Andrade, casado, 34 anos, morador no Marinho, termo de Campina Grande, onde 

vivia de “agricultura e outros negócios”, e, de outro, os escravos Antonio Inácio e Firmino. O 

primeiro foi encarregado por Alexandrino Cavalcante de Albuquerque, senhor de ambos os 

cativos, de vender algumas cabeças de gado em Pernambuco. Para facilitar as coisas, o 

coronel determinou a um seu vaqueiro, de nome Manoel Dias Correia, e aos ditos escravos 

que conduzissem os animais para um curral, onde pernoitariam naquele 07 de outubro de 

1872. A idéia inicial era que no dia seguinte o comboio rumasse por terra para a província 

vizinha, através do caminho que levava à Vila de Goiana. Acontece que as coisas não saíram 

conforme os cálculos pragmáticos do senhor e do seu preposto, em função de fatos 

inesperados. Aconteceu que quando estava deitado em uma rede na sala de sua casa, Antonio 

Freire de Andrade foi alvo de uma tentativa de homicídio empreendida por Antonio Inácio e 

Firmino. Para isso, os escravos lançaram mão de uma faca e de um punhal e deram dois 

golpes, um dos quais atingiu o braço e o outro a coxa da vítima, em conseqüência dos quais 

ficou “banhada em sangue”.473 

O que teria levado Antonio e Firmino a cometerem esse gesto criminoso? Embora 

várias possibilidades a esse respeito possam ser levantadas nos autos, o que desponta no curso 

do processo como elemento desencadeador dos acontecimentos foi o fato dos escravos terem 

                                                 
471 Ver Relatório e trabalhos estatísticos apresentados ao Ilmo e Exmo Sr conselheiro Dr. José Bento da Cunha 
Figueiredo ministro e secretário de estado dos negócios do Império pelo diretor geral conselheiro Manoel 
Francisco Correia em 31 de dezembro de 1876. <http://biblioteca.ibge.gov.br> Acessado em março de 2006.    
472 Richard Graham chamou a atenção para o estudo do tráfico interprovincial como importante fator para se 
compreender o desmoronamento da instituição escravista no Brasil, em que a ação direta dos escravos “maus 
vindos do norte”, em pleno coração do Império desempenhou papel relevante. Permanece, contudo, uma questão 
em aberto: o estudo do impacto dessa conjuntura e as reações dos que permaneciam nas vilas e cidades locais. 
Ver GRAHAM, Richard. “Nos tumbeiros outra vez? O comércio interprovincial de escravos no Brasil”. In. Afro-
Ásia. Nº 27, 2002, pp. 121/160.    
473 Ver Sumário de culpa por tentativa de morte. Autor, o queixoso Antonio Freire de Andrade. Réus, Antonio 
Inácio e Firmino, escravos de Alexandrino Cavalcante de Albuquerque-1872. ACPVTJFACCG.  
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ficado sabendo que, além dos animais vacum e cavalar, eles também seriam vendidos para as 

“bandas do Sul”. Ora, esse detalhe fazia toda a diferença para eles naquele momento histórico. 

Tanto um como outro sabiam, à sua maneira, os efeitos que o tráfico interprovincial vinha 

causando por aqueles tempos sobre muitos de seus companheiros de cativeiro em Campina 

Grande e arredores; exemplos vinham, por assim dizer, de casa.  

Afinal de contas, além de ser um dois maiores fazendeiros do lugar, o coronel 

Alexandrino Cavalcante de Albuquerque se destacava também por ser um notório 

comerciante de “grosso trato”, negociando diversos tipos de mercadorias, dentre as quais se 

destacavam os escravos. A esse respeito, não é casual o fato de esse senhor aparecer 

frequentemente nas transações de compra e venda de escravos no mercado local. Nos livros 

de notas de Campina Grande, observamos que no decênio de 1868/1878 (portanto, num 

momento em que tráfico interprovincial atingia o seu auge) ele comparece por 31 vezes, 

comprando um total de 72 escravos. Desse montante, é possível que uma parte tenha sido 

usada para repor a mão-de-obra em suas diversas propriedades agrícolas nos arredores da 

cidade. A maior parte, contudo, era adquirida para ser revendida para outras praças. Esse foi o 

caso de Luiza, Valentim, Francisca e Angélica, que através de um procurador foram 

embarcados clandestinamente “com destino ao Rio de Janeiro em um dos paquetes da 

Companhia-Brasileira em fins de julho a princípio de agosto” de 1873.474     

 Ao atentarem contra a vida de um preposto indicado por seu senhor para vendê-los, os 

referidos escravos tinham em mente essa complexa realidade que os rodeava. Caso o ato se 

consumasse, suas vidas tomariam um rumo totalmente diferente, a começar da longa e árdua 

trajetória que teriam que enfrentar, por terra e mar, até o terrível destino final que 

provavelmente os aguardava: uma fazenda de café no Centro-sul. É por isso mesmo que para 

muitos escravos crioulos locais a experiência do tráfico interprovincial, em alguns aspectos, 

se assemelhava à diáspora transatlântica vivenciada pelos seus antepassados africanos. Essas 

lembranças traumáticas eram reavivadas diariamente pelos seus pais e avós sobreviventes, 

memórias essas inclusive que vinham sendo agenciadas politicamente para contestar situações 

                                                 
474 Ver Livros de notas para escrituras de compra, venda e troca de escravos-1866/1879. ACPONCG; 
Correspondência do chefe de polícia da Paraíba ao chefe de polícia de Pernambuco, em 23 de setembro de 
1873. Cx. 02. AHPB. A fama de Alexandrino como “negreiro” era tal que em ação de cobrança de imposto 
devido à Fazenda Pública, o coletor provincial chegou a afirmar que “ao negócio de escravos deve o executado a 
maior parte talvez de sua fortuna, e como negociante deste gênero é desde muitos anos conhecido. Se porventura 
o execuciente devesse provar que o executado é negociante de escravos, o faria se fosse preciso com toda a 
população dessa cidade” de Campina Grande. Ver Execução que move o coletor provincial Agostinho Leonardo 
de Albuquerque Borborema contra Alexandrino Cavalcante de Albuquerque pela quantia de 318$000-1880. 
Documento avulso. ADJFACCG.               
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de cativeiro ilegal, em que alguns deles se encontravam, num momento de crise de 

legitimidade da instituição, como veremos mais adiante.  

Por outro lado, redes sociais e políticas duramente construídas ao longo do tempo por 

esses mesmos escravos, ligadas, por exemplo, a ritmos de trabalho suportável, arranjos 

familiares, de parentesco e de amizades, espaços de sociabilidade e lazer, corriam o risco 

iminente de desmoronamento. Não que esses cativos vivessem no melhor dos mundos por 

essas plagas, como certa historiografia tentou artificialmente pintar. Com seus 44 escravos 

distribuídos pelas várias propriedades e em diferentes negócios que dirigia, o coronel 

Alexandrino Cavalcante de Albuquerque se distanciava em muito de um suposto modelo de 

senhor benevolente, se é que esse ente existiu algum dia na realidade cotidiana do cativeiro. 

Ao contrário, são fortes indícios que apontam ser esse um dos proprietários mais duros no 

tratamento de seus escravos e demais inimigos pessoais e de classe.475  

De qualquer maneira, para Antonio e Firmino, naquele contexto, os detalhes 

mencionados acima poderiam fazer toda a diferença, pois teriam de deixar para trás um 

mundo que, bem ou mal, conheciam e com o qual eles estavam mais ou menos habituados, e 

em conseqüência teriam que recomeçar a vida praticamente do zero. Diante de uma situação 

limite, agiram no fio da navalha, porém cientes de direitos que consideravam seriamente 

ameaçados. Por outro lado, o grande erro do senhor e de seu preposto, apesar de serem 

homens experimentados nos “negócios” da escravidão, foi imaginar que estavam lidando com 

animais semoventes, tais quais os bois, as vacas e os cavalos que também pretendiam vender 

na ocasião. Se não conseguiram reverter de todo o quadro mais geral, pois a sangria de 

escravos locais para as fazendas do Centro-sul prosseguiu, nem por isso seus gestos perdem o 

                                                 
475 Vimos, em outros momentos desta tese, a forma truculenta como esse proprietário costumava tratar 
dependentes e desafetos livres, o que o transformava num representante típico do sistema clientelístico vigente 
no Império. Em relação ao tratamento dispensado aos escravos, uma denúncia chegou a repercutir em toda a 
província às vésperas da abolição devido, em grande medida, à própria conjuntura em que veio à tona. Por ela 
ficamos sabendo que os escravos José e Francisco, após serem capturados em possível fuga na vila de 
Umbuzeiro, foram remetidos à cadeia de Campina Grande, onde foram barbaramente espancados. O principal 
suspeito era justamente Alexandrino Cavalcante de Albuquerque, delegado de polícia da cidade na ocasião e 
senhor dos ditos escravos. Apesar da veiculação do fato nos jornais e da denúncia do promotor, o coronel mais 
uma vez permaneceu impune. É verdade que essa prática não lhe era exclusiva. Mais ou menos por essa mesma 
época, o capitão Jerônimo Paz Barbosa, morador no distrito de Fagundes, foi denunciado por mandar “açoitar 
durante nove dias dois escravos que ficaram em estado de lástima”. Ver Correspondência da presidência da 
província a chefia de polícia da Paraíba, em 19 de dezembro de 1887. Cx. 01. AHPB; Correspondência do 
Ministério dos Negócios da Justiça à presidência da província da Paraíba, em 22 de janeiro de 1886. Cx. 01. 
AHPB. Para o entendimento da política imperial como um pacto essencialmente clientelístico entre elites 
nacionais, regionais e locais, ver GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio de 
Janeiro: EDUFRJ, 1997.           
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profundo significado político da resistência, ao impor limites à exploração e à dominação 

senhorial.476 

Em situação mais ou menos semelhante se encontravam dois escravos pertencentes a 

Amaro José de Araújo, morador em Alagoa do Monteiro, localidade próxima ao município de 

Campina Grande. Segundo o chefe de polícia: 

Em princípio de novembro de 1879, no lugar Olho D’Água da Silva, do 
termo de Alagoa do Monteiro, foi assassinado, quando dormia, com uma 
pedrada e 6 facadas, o infeliz  Amaro José de Araújo, que, em companhia de 
um filho menor e de 2 escravos, vinha de viagem do lugar Talhado da 
província de Pernambuco.477    
                                            

Com as averiguações feitas posteriormente, chegou-se à conclusão que os autores do 

delito haviam sido os dois escravos. O que teria detonado a ação assassina dos dois cativos 

contra o seu proprietário foi a descoberta, a exemplo de Antonio e Firmino, de que iriam ser 

vendidos para o Recife e daí embarcados para o Centro-sul, rota essa costumeiramente 

seguida pelos agentes do tráfico interprovincial em dimensão local. 

A exemplo do Império como um todo, onde havia regiões centrais e periféricas, 

também no interior de cada província havia áreas com diferentes características sociais e 

econômicas, e com formas de articulações políticas distintas. No caso da Paraíba, embora a 

escravidão tenha unificado seu espaço sócio-econômico desde a colonização, nem por isso 

deixou de apresentar diferenças de configuração no tempo, especialmente ao longo do século 

XIX. Assim, por exemplo, o trabalho escravo que vigorava na zona da mata canavieira 

diferia, em muitos aspectos, daqueles encontrados na área do sertão pecuarista e das 

atividades mistas do agreste; diferia em termos demográficos, em jornada de trabalho, nas 

relações sociais entre senhores e escravos etc. No que diz respeito ao ritmo de trabalho, a 

faina cotidiana de um engenho se aproximava mais de um sistema fabril, se comparado com o 

ritmo mais lento das atividades na região agropastoril de pequena e média propriedade do 

interior e, de certa maneira, até nas plantations algodoeiras. 

Se na segunda metade do século XIX, em função dos rearranjos entre setores da elite 

nacional, as províncias do Norte passaram a fornecer mão de obra escrava para o Sul, no 
                                                 
476 Antonio e Firmino continuariam a incomodar a tranqüilidade pública e doméstica de senhores e autoridades 
da região. Após a tentativa de morte cometida contra Antonio Freire de Andrade, os dois fugiram para os 
matagais próximos, onde permaneceram por algum tempo. O primeiro foi preso no dia 21/02/1873, não sem 
antes ferir gravemente o soldado da escolta José Ramos. Submetido a julgamento pelos dois crimes, teve a pena 
comutada a 300 acoites e foi obrigado a carregar ao um ferro ao pescoço pelo período de 6 anos. Quanto ao 
segundo, nunca chegou a ser preso. Nesse intervalo teve participação direta num crime de homicídio em 1874. 
Ver Livro de atas das sessões do Tribunal do Júri de Campina Grande-1864/1881. ADJFACCG; Sumário de 
culpa por crime de morte. Autora, a justiça pública. Réus, Manoel Pereira de Araújo, Artur Cavalcante de 
Albuquerque e Firmino, escravo-1874. ACPVTJFACCG.         
477 Ver Relatório do chefe de polícia da Paraíba-1880/1881. Cx. 63. AHPB.  
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interior de cada uma delas também houve transformações, com determinadas áreas fazendo às 

vezes de periferia e outras de centro. Era o caso da sociedade litorânea, onde estavam 

concentrados os símbolos de poder político e econômico, em relação às demais áreas 

interioranas da província, embora estas últimas se relacionassem mais com o Recife. Por estar 

mais fortemente ligado à economia de exportação, no caso o açúcar, o litoral estava em 

melhores condições de reter parte de sua escravaria e até de atrair outros de zonas mais 

vulneráveis, como o sertão e agreste, em que pese a crise enfrentada por estes setores naquela 

conjuntura.           

Embora não tivesse a mesma carga dramática, em comparação com o tráfico 

interprovincial, o tráfico intraprovincial implicava em efeitos que em determinados momentos 

alteravam substancialmente o cotidiano da população escrava local. É o que nos revela a 

história de Gonçalo Calisto Alves de Sena, preto, solteiro, filho de Maria, escrava que foi de 

Felipe Santiago de Galiza, natural de Campina Grande, que em 1873 contava com a idade de 

18 anos. Neste ano, mais precisamente no dia 31 de outubro, este cativo foi acusado de ter 

assassinado com um tiro de espingarda e uma facada a um menor de nome Francisco, filho de 

Fidelis Pereira, no lugar Serra do Araújo, termo da vizinha vila do Ingá. A partir das 

informações contidas no processo instaurado, é possível reconstituir aspectos da vida do 

referido escravo e as circunstâncias do crime em que se viu envolvido.  

Uma semana antes do crime, Gonçalo havia sido vendido pelo seu antigo proprietário 

ao major João Carneiro de Mesquita, morador na capital da província, onde possuía um 

Engenho denominado São José, situado às margens do Rio Paraíba. Acontece que ele não 

agüentou por muito tempo a nova rotina imposta pelo trabalho feitorizado e “resolveu fugir da 

companhia de seu novo senhor” com a intenção de voltar para a sua terra natal. Em ali 

chegando, procurou imediatamente a Francisco, com quem “entretinha relações de 

amizade”.478 Como a família da vítima possuía um roçado, Gonçalo acabou ficando ali pelos 

próximos dias na condição de agregado. Essa situação era boa para ambas as partes. Para 

Gonçalo, pois com isso poderia se manter mais ou menos oculto depois do êxito parcial da 

fuga e assim ter um meio de vida para sobreviver, mesmo que precariamente. E, 

especialmente, era útil para a família da vítima, já que ela teria mais uma força de trabalho 

complementar para ajudar na faina cotidiana, com a vantagem extra de ser a baixo custo. Ao 

que tudo indica, Fidelis Pereira, pai de Francisco, era um dos muitos pequenos proprietários 

da região que combinavam o cultivo de produtos de subsistência com a cunicultura, tendo 

                                                 
478 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação crime do Júri da Vila do Ingá, Comarca da Paraíba. 
Apelante, o promotor público. Apelado, Gonçalo escravo de João Carneiro-1875. AIAHGP. 
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para isso a mão-de-obra familiar e o emprego ocasional de trabalhadores alugados, fossem de 

condição livre ou escrava.                                                         

  No dia do crime, uma sexta-feira, Gonçalo acordou cedo e junto com a vítima 

começou a preparar a ceia, pondo na panela um pedaço de gerimum para cozinhar. Enquanto 

Francisco ficou preparando a comida, o escravo saiu para “apanhar um pouco de algodão 

pelas capoeiras”, levando consigo uma espingarda para, quem sabe, caçar alguma presa para 

complementar a dieta a ser feita logo mais. De fato, passadas algumas horas, o acusado voltou 

trazendo na bagagem uma ribaçam, cujas penas foram sendo retiradas aos poucos para em 

seguida a ave ser assada. Ao acabar de depenar a ave, Gonçalo pediu a Francisco que lhe 

servisse uma porção do gerimum para completar o seu prato e assim saciar melhor a sua fome. 

Ao que parece, a vítima não gostou do que viu e ouviu e começou a jogar pedaços do dito 

legume em direção ao acusado. Por mais que este pedisse para parar com aquele “brinquedo”, 

Francisco continuou cada vez mais impertinente, ao ponto de dizer que “naquela ocasião 

atiraria gerimum no próprio senhor” do réu. De uma “pequena luta de palavras”, 

aparentemente inconseqüente, o episódio narrado acima se transformou numa cena de sangue 

com ares de tragédia. Sentido-se provavelmente humilhado com aquela atitude, Gonçalo se 

levantou e com a mesma arma que há pouco matara o passarinho apontou-a em direção da 

vítima, desfechando-lhe: 

Um tiro que o fez cair imediatamente por terra e em seguida aproximando-se 
daquele infeliz ainda o viu roncando e com os olhos abertos, pelo que 
supondo-o ainda vivo deu-lhe uma facada no pescoço que o fez sucumbir 
logo.479 

Ao final da análise de mais um processo criminal, ficamos com tantas dúvidas quantas 

são as certezas em relação aos fatos e suas circunstâncias. Resta-nos algumas especulações. 

Mesmo sendo filho de um pequeno proprietário com parcos recursos materiais e poucas 

possibilidades de articulação política em relação às malhas do poder local, Francisco, também 

pelo fato de ser um homem livre, esperava obediência e respeito de um escravo, mesmo que 

com esse compartilhasse muitas agruras do dia-a-dia. Nesse sentido, é possível que o gesto de 

Gonçalo, ao pedir que Francisco servisse um pedaço de gerimum, tenha sido interpretado 

como uma quebra de deferência. Daí ter o rapaz partido para humilhar o escravo, jogando-lhe 

a comida no rosto e recusando-se em não servi-lo. Por seu turno, mesmo sendo um cativo, o 

acusado sabia (especialmente em tempo de deslegitimação dos pressupostos morais e legais 

do cativeiro, como se passava naqueles dias de 1873) que a escravidão implicava em um 

                                                 
479 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação crime...Op. cit.  
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aprendizado mútuo sedimentado com o tempo, com suas regras visíveis e invisíveis. Assim, 

talvez por ser mais velho que Francisco, Gonçalo imaginasse que não devia se colocar em 

condições de igualdade com a vítima, que afinal de contas era um menor. Por isso mesmo se 

deu ao direito de pedir que lhe servisse a comida. O próprio promotor, cuja função naquele 

contexto era incriminar ao máximo o réu, apresentou a versão de que o “bárbaro assassinato” 

fora friamente premeditado pelo acusado, apesar de ambos gozarem de relações íntimas.   

De todo modo, há um detalhe que antecede o próprio fato criminoso que nos interessa 

mais diretamente. Ao ser inquirido pelo juiz de direito sobre a razão pela qual havia fugido da 

casa de seu novo senhor, Gonçalo “Respondeu que fugira por ter desgostado de seu senhor, 

que foi Manoel Caboclo, tê-lo vendido ocultamente a João Carneiro”.480 Diante disso, é 

possível supor que as condições de vida do antigo senhor do réu não fossem tão diferentes das 

levadas pela família da vítima. Como Fidelis Pereira, talvez Manoel Caboclo fosse um 

pequeno produtor que geria sua propriedade com o trabalho familiar e com a ajuda de um ou 

dois escravos. Em momentos de dificuldades, como o que se vivia então, viu na possibilidade 

de vender Gonçalo uma saída para a crise que enfrentava naquela conjuntura. Outra hipótese 

para explicar a venda seria por retaliação, uma arma política que os senhores utilizavam para 

intimidar os escravos particularmente rebeldes. Seja como for, vale destacar a precaução do 

senhor em se desfazer de seu escravo, chegando ao limite de sonegar a informação da venda. 

Talvez ele temesse que ao saber que iria ser vendido, Gonçalo fugisse ou atentasse contra a 

sua vida, desfazendo assim as possibilidades do proprietário fechar um “bom negócio”. Ao 

que parece, a tática da ocultação era uma prática corriqueira utilizada pelos senhores nesses 

momentos de tensão expressos nas venda de cativos, fosse para mercados próximos ou 

distantes. Também nos casos de Antonio, Firmino e os dois escravos anônimos de Alagoa do 

Monteiro, há fortes evidências de que seus senhores postergaram ao máximo a informação de 

que iriam vendê-los para fora da província.481    

Quanto a Gonçalo, mais do que ninguém nessa história ele sabia o que estava em jogo.  

Por isso mesmo, assim que pôde fugiu de seu novo senhor, correndo todos os riscos e 

adversidades que uma aventura como aquela implicava, e fez o trajeto de volta para casa na 

esperança de reatar os vínculos com sua mãe e demais parceiros de cativeiro que havia 

                                                 
480 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação crime...Op. cit.  
481 Em depoimento prestado no dia 26/02/1873, por exemplo, Antonio afirma que só soube que ia ser vendido 
para o Rio de Janeiro na noite do crime. Por temer que isso acontecesse, pensou inicialmente em fugir. Porém, 
acabou sendo convencido por seu parceiro Firmino a atentar contra a vida de Antonio Freire de Andrade. Ver 
Sumário de culpa por tentativa de morte. Autor, o queixoso Antonio Freire de Andrade. Réus, Antonio Inácio e 
Firmino, escravos de Alexandrino Cavalcante de Albuquerque-1872. ACPVTJFACCG.    
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deixado para trás. Porém, não esperava que o imponderável se colocasse em seu caminho, ao 

protagonizar um evento que alterou os seus planos originais.482 

Se até aqui tratamos de situações de conflitos em que escravos aparecem como autores 

de delitos, há também uma série de ações criminais em que eles se transformam em vítimas da 

violência explícita de terceiros, seja de homens livres, seja de parceiros de cativeiro.  

Uma das mais graves denúncias de violência cometida por senhores contra seus 

escravos se verificou em 1861. Nela, o chefe de polícia da província cobra medidas legais por 

parte do delegado para que este apure o assassinato de José Caboclo, escravo de D. Izabel, 

moradora em Pocinhos, termo de Campina Grande. O crime teria acontecido em 1856, e todas 

as suspeitas recaiam sobre Pacífico Ferreira Guimarães, morador em Cabaceiras e filho 

daquela senhora. O crime se revestiu de circunstâncias particularmente cruéis, pois após ser 

acoitado até a morte, o escravo foi castrado por seu algoz. Duas observações devem ser feitas 

em relação a esse caso. Em primeiro lugar, temos aqui um exemplo cabal de justiça senhorial 

feita, literalmente, com as próprias mãos por um potentado local, o que mais uma vez remete 

às ambigüidades e às tensões entre poder privado e estatal no que diz respeito à dominação 

escravista. Em segundo lugar, o outro lado da moeda desse processo é a cumplicidade de 

algumas autoridades constituídas com esses mesmos interesses senhoriais. Referimo-nos à 

atitude do delegado de Campina Grande, que embora conhecedor do caso desde a sua 

ocorrência, em 1856, fez “vistas grossas” enquanto pode. Foi preciso que um seu colega da 

vizinha Vila de Cabaceiras, domicílio do acusado, trouxesse o caso à tona (depois de passados 

já alguns anos) para que o crime fosse investigado por quem de direito.483  

Ainda nessa linha de raciocínio, temos a história de Joaquim (escravo do já 

mencionado Jerônimo Paz Barbosa Junior) morto por José Francisco de Medeiros em 1877. 

Como era comum na região, já por aquela época, muitas festas eram organizadas para celebrar 

os santos católicos, especialmente Santo Antonio, São João e São Pedro. No dia 13 de junho 

daquele mesmo ano, Antonio Bernardo de Farias, morador no Jardim, aproveitou a ocasião 

para homenagear o santo do dia, Antonio de Pádua, talvez o mais popular de todos eles. 

Tendo em vista isso organizou em sua casa uma novena, para onde afluíram “diversas 

pessoas”, entre livres e cativos. O que inicialmente era uma cerimônia sagrada logo se 

                                                 
482 Num primeiro momento, Gonçalo foi condenado pelo Tribunal do Júri a galés perpétuas, comutada para 800 
açoites e ferros por dois anos ao pescoço. Contudo, o promotor público recorreu da sentença. Depois de muitas 
idas e vindas, o Tribunal da Relação do Recife, em Acórdão publicado em 17/11/1875, manteve a pena original, 
a ser cumprida em Fernando de Noronha. Por uma ironia do destino, acabou se consumando o previsto pelo 
promotor, para quem o réu cometeu o crime com o fim de “livrar-se ao jugo do cativeiro”, mesmo que no caso 
essa remissão tenha sido apenas em relação ao domínio privado de seu senhor.     
483 Ver Correspondência da secretaria de polícia da Paraíba. Ofício de 01 de junho de 1861. AHPB.  
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transformou numa festa profana, o que, aliás, era comum ocorrer em situações similares. É o 

que nos informam diversas testemunhas, dentre as quais Manoel Pereira da Chaga, 23 anos, 

casado, natural e morador no Jardim, agricultor. Segundo ele, logo após a novena “deu-se 

princípio a um samba de viola, e assim tiveram divertindo tanto ele testemunha como outros 

muitos, já pela madrugadinha do dia quatorze do mesmo mês”.484 Esses divertimentos (a que 

“vulgarmente denominam samba”, segundo a apreciação pouco condescendente do promotor 

público responsável pela denúncia) eram importantes espaços de sociabilidades de setores 

populares livres e escravos, onde se cantava e dançava ao som de palmas e instrumentos de 

percussão e corda, podendo ser tolerado ou não pelas forças repressoras.485 Se de um lado 

solidariedades e alianças políticas cotidianas aí eram tecidas e afirmadas, conflitos pessoais e 

sociais também brotavam em função do acirramento dos ânimos. É o que parece ter 

acontecido naquela noite entre vítima e réu. Depois de participar da novena, Joaquim 

aproveitou a ocasião para se aquecer em volta de uma fogueira ali instalada, enquanto outros 

participantes se divertiam sambando. Nesse ínterim, chega José Francisco de Medeiros, já 

tarde da noite. Não sabemos bem ao certo o que aconteceu entre ambos antes do crime; o fato 

é que depois de um pequeno diálogo, o réu desfechou um golpe fatal que atravessou o peito 

esquerdo de Joaquim. Mal a vítima teve tempo de dizer “Você para que me fez isso? ou 

“Senhor José Medeiros, você me matou”.486 O processo não deixa claro se havia ou não 

inimizade entre Joaquim e Francisco. Algumas testemunhas chegaram a afirmar que esse 

último era um “homem de bem” até então, desconhecendo qualquer atrito prévio entre os 

dois. Em depoimento que prestou logo depois de preso, o réu admitiu até que a vítima era seu 

camarada, com quem costumava brincar. Claro que essa podia ser uma estratégia estabelecida 

por ele mesmo, ou arquitetada pelo seu advogado, para amenizar sua culpa.487 De qualquer 

maneira, o fato é que Joaquim não contava com dois detalhes que, combinados naquele 

contexto, conspiraram contra a sua existência. Ficamos sabendo, ao longo dos autos, que 

                                                 
484 Ver Sumário de culpa por crime de morte. Autora, a justiça pública. Réu, José Francisco de Medeiros-1877. 
ACPVTJFACCG. 
485 Ao contrário deste caso que estamos narrando, em outras ocasiões tais eventos acabavam sendo dissolvidos à 
bala. Dezessete anos antes, por exemplo, um desses “ajuntamentos” foi encerrado à força pela polícia na noite de 
12 de junho de 1860, na Vila de Ingá, por coincidência também uma noite de Santo Antonio. Do confronto 
resultaram ferimentos leves entre dois festeiros e três indivíduos que faziam a patrulha. Ver Correspondência da 
secretaria de polícia da província. Ofício de 23 de junho de 1860. AHPB.   
486 Ver Sumário de culpa por crime de morte...Op. cit. 
487 Depois de cometer o crime, o réu refugiou-se no Engenho Canavieira, onde permaneceu por algum tempo sob 
a proteção do tenente coronel José Cabral. Devido a muito “barulho” que por lá havia, rumou para Caruaru-PE. 
Por aí ficou até o ano seguinte, quando resolveu voltar para casa. Em aí chegando furtou um cavalo, tendo sido 
preso na Vila de Cabaceiras em 11 de agosto de 1878. Por esse delito foi incurso no artigo 257, grau médio, 
tendo sido condenado a pagar multa e cumprir 2 anos e 1 mês de prisão. Ver Sumário de culpa por crime de 
furto de cavalo. Autora, a justiça pública. Réu, José Francisco de Medeiros-1878. ACPVTJFACCG.            
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Francisco era vaqueiro de Jerônimo Paz Barbosa Junior. Há indícios de que ambos, o 

criminoso e seu patrão, haviam se desentendido pouco antes. Ora, é perfeitamente possível 

imaginar que o réu, ao atingir o escravo, tenha na verdade cometido o crime para se vingar do 

patrão, perigo ao qual os cativos estavam frequentemente expostos. Some-se a isso o estado 

de embriagues do réu e a pouca idade da vítima, caracterizado pelo termo “moleque’, ou seja, 

um escravo bastante jovem.488 

Se a maioria dos processos analisados coloca em confronto senhores e escravos, 

expressando assim as tensões que perpassavam o cotidiano escravista, há um conjunto de 

peças criminais que testemunham os conflitos no interior da própria comunidade escrava. 

Afinal de contas, os cativos eram “humanos, demasiadamente humanos” e não seres 

descarnados, heróis da resistência em tempo integral ou vítimas impassíveis. Pensar o 

contrário é que seria estranho, já que eles eram homens e mulheres do seu tempo, com 

virtudes e defeitos, informados tanto por tradições enraizadas em suas experiências de grupo 

como por valores mais gerais da sociedade na qul estavam inseridos. Esses conflitos, em que 

tanto as vítimas como os réus eram escravos, estavam ligados a disputas amorosas, rixas 

pessoais, concorrências no mercado de trabalho, questões essas que não estavam de todo 

desvencilhadas das pressões psicológicas e materiais do cativeiro.489  

As duas histórias a seguir permitem-nos perscrutar a natureza ambígua desse universo. 

A primeira aconteceu em 20 de outubro de 1877. Como fazia costumeiramente, naquele 

sábado Luiza saiu da casa de seu senhor, Damião Rodrigues de Sousa Campos, e percorreu 

aproximadamente três léguas para lavar roupa num açude localizado nas terras de Antonio 

Gomes de Almeida. Em ali chegando se deparou com muita gente. Algumas, como ela, 

estavam ali para lavar roupa; já outras iam pegar o precioso líquido para atender às suas 

necessidades básicas, num momento em que a estiagem grassava na região. Havia ainda 

aquelas que iam por pura diversão. A primeira pessoa com quem se deparou foi sua amiga 

Josefa, cativa como ela. Enquanto trabalhavam, aproveitavam para colocar a conversa em dia. 

Nesse tom permaneceram até o final da tarde. Depois de mais um exaustivo dia de trabalho, 

                                                 
488 Pelo crime de homicídio o réu foi condenado há 14 anos, a ser cumprida no presídio de Fernando de Noronha, 
sem contar com a pena de 2 anos e 1 mês referente ao furto de cavalo. Por outro lado, é importante lembrar que 
Joaquim não foi o primeiro escravo do capitão Jerônimo Paz Barbosa Junior a sofrer agressões de outros homens 
livres. Em 1870 Manoel Antonio Gomes e João Gomes de Albuquerque foram acusados de ferirem gravemente a 
um outro seu cativo chamado Izidro. Não sabemos das circunstâncias desse crime, pois não tivemos acesso ao 
processo crime. Contudo, mais uma vez é possível pensar em um crime de vingança. Até porque esse senhor era 
membro de um destacado clã local que acumulava muitos desafetos, envolvendo conflitos de terras e contentadas 
pessoais e familiares. Ver Livro de atas das sessões do Tribunal do Júri de Campina Grande-1864/1881. 
ADJFACCG.     
489Para um estudo da escravidão que prioriza as tensões entre companheiros de cativeiro, ver GUIMARÃES, 
Elione Silva. Op. cit., especialmente pp. 107/197.  
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resolveram retornar para a propriedade do senhor, no lugar Caboclo. Quando já estavam 

próximas de seu destino, eis que surge por trás de um pé de angico Barnabé, escravo de João 

da Silva Amorim. Depois de uma breve luta corporal travada com Luiza, Barnabé “colocou o 

joelho sobre o peito da mesma Luiza, e puxando de uma faca que trazia a cinta, apunhalo-a no 

peito esquerdo, da qual facada, ela Luiza morreu incontinente”.490                         

 Quase todas as testemunhas ouvidas declararam que o crime foi motivado por razões 

passionais. O próprio Barnabé, solteiro, 32 anos, filho da escrava Margarida, natural do termo, 

agricultor, admitiu essa hipótese. Em interrogatório feito pouco dias depois do fato, ele 

afirmou que tivera um caso de amor com a vítima, a tal ponto que chegaram a pensar em 

casar. Porém, o relacionamento não se concretizou. Não se sabe se foi porque Luiza desgostou 

de seu amado ou porque arrumou outro pretendente, ou mesmo se o senhor dela não consentiu 

a relação, pois o réu era escravo de outro senhor. O certo é que deste dia em diante o 

relacionamento entre os dois nunca mais foi o mesmo. No dia do crime, Barnabé também saiu 

cedo. No meio do caminho tomou “dois vintes de aguardente”491 e soube que Luiza estava no 

açude. Quando para lá se dirigiu observou que ela estava lavando roupa. Incontinente, 

retornou e acabou dormindo embaixo de uma árvore, no caminho que dava no lugar Caboclo, 

próximo à propriedade do senhor da cativa. Pouco depois que acordou, viu Luiza e sua 

companheira Josefa passando na estrada; foi quando, depois de uma breve discussão, Barnabé 

“teve uma violenta raiva de Luiza e então a acometeu, mas a intenção não era matá-la”.492 

Assim acabava de forma trágica uma história de amor mal resolvida.  

Uma outra história envolvendo membros da escravaria campinense também é 

revestida de ingredientes passionais. No dia 07 de fevereiro de 1884, Joaquim, escravo de 

Ernesto Alves Viana, 50 anos, viúvo, filho da finada Catarina, agricultor, voltava para casa 

depois de mais um dia de trabalho, quando escutou vozes vindas do rancho de Zeferino, que 

contava com 32 anos, era solteiro, filho da liberta Josefa, agricultor, também escravo de 

Ernesto Alves Viana. Quando para lá se dirigiu, encontro esse último fazendo “implicação” 

contra um escravo por este ter tentado violentar sexualmente sua mãe. Pelo fato de ser mais 

velho, e preocupado com as conseqüências funestas que um conflito daquele tipo poderia 

desencadear, aconselhou seu companheiro de cativeiro a “esfriar” a cabeça e resolver o 

problema de forma prudente. Mal acabou de pronunciar a última palavra, escutou um barulho 

vindo do mato: era um projétil de arma de fogo que se alojou na sua perna direita. No curso 
                                                 
490 Ver Sumário de culpa por crime de morte. Autora, a justiça pública. Réu, o escravo Barnabé-1877. 
ACPVTJFACCG.  
491 Ver Sumário de culpa por crime de morte...Op. cit. 
492 Ver Sumário de culpa por crime de morte...Op. cit.   
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das investigações, ficamos sabendo que o autor do disparo havia sido Jacinto, escravo do 

tenente-coronel Trajano Raimundo Egídio de Almeida, que contava na ocasião com apenas 19 

anos. Na noite do dia anterior ao ocorrido, o réu se encontrou com a mãe de Zeferino, uma 

negra liberta chamada Josefa, que contava com 60 anos de idade. Essa acabara de deixar a 

casa de uma parceira amiga residente nas imediações. Os dois vieram conversando até 

chegarem no rancho de Zeferino, com quem Josefa morava, e assim permaneceram até alta 

noite. Foi quando o réu atirou-se por sobre a vítima “armado de um facão e servindo-se de sua 

força muscular obrigou-a a satisfazer a seu apetite libidinoso, depois do que retirou-se”.493 Ao 

saber do que se passara com sua mãe, Zeferino prometeu vingança contra seu parceiro, apesar 

dos conselhos dos amigos e do próprio senhor. Ciente dessa ameaça, o acusado se armou de 

um facão e de uma espingarda, e no dia seguinte foi tomar satisfação com Zeferino. Ao se 

encontrarem nas imediações do rancho, discutiram asperamente, só não chegando às “vias de 

fato” devido à intervenção de terceiros, que depois de muito trabalho conseguiram separar os 

“valentões”. Porém, no instante em que o réu se afastava do local a vítima ia chegando, 

quando, para seu azar, foi atingida pela bala disparada do matagal próximo direcionada, na 

verdade, para Zeferino. Enquanto a vítima era socorrida, o réu aproveitou a confusão armada 

para fugir.494 

As duas histórias apresentadas evidenciam claramente clivagens presentes no 

cotidiano do universo escravo, do mesmo modo que nos permitem vislumbrar as 

solidariedades construídas no cotidiano da escravidão, expressas no trabalho, nos grupos de 

vizinhança e nos laços de parentesco. Elas mostram, por exemplo, que mesmo numa seara tão 

movediça, como era o campo das relações afetivas e sexuais, os escravos tinham suas regras 

de conduta, pois eram homens dotados de sentimentos, estando longe, portanto, da imagem de 

seres reificados. O fato de haver um relativo equilíbrio de sexos entre homens e mulheres não 

era condição suficiente para que eles naturalmente se atraíssem e “acasalassem”, mesmo que 

em determinadas situações os senhores assim os obrigassem. No geral, existiam determinadas 

regras que deveriam ser respeitas entre os membros da comunidade. É possível que Luiza 

tenha ficado desapontada com seu parceiro Barnabé por alguma razão. Talvez ele a tenha 

traído. Talvez ela tenha arrumado um outro amor. O certo é que, baseada nessa escolha, 

                                                 
493 Ver Sumário de culpa por crime de tentativa de morte. Autora, a justiça pública. Réu, o escravo Jacinto-
1884. ACPVTJFACCG.  
494 O réu permaneceu foragido por anos. Tanto é assim que só foi capturado depois da abolição, já na condição 
de liberto. Quando de seu depoimento, em 21/11/1888, afirmou ter 23 anos, ser casado, filho da liberta 
Gertrudes, natural do termo, agricultor, analfabeto. Foi absolvido por ter cometido o crime “em estado de 
alienação mental”. Ver Sumário de culpa por crime de tentativa de morte. Autora, a justiça pública. Réu, o 
escravo Jacinto-1884. ACPVTJFACCG. 
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resolveu terminar o relacionamento. É verdade que por agir assim ela pagou com a própria 

vida. Por outro lado, a atitude de Jacinto certamente deve ter sido reprovada por muitos. É 

esclarecedor a esse respeito que várias testemunhas com quem o acusado convivia tenham se 

referido a ele como um sujeito de “maus instintos”, “rixento”, “desordeiro”, “perverso” etc, 

por mais que devamos dar o devido desconto em função das circunstâncias e estratégias das 

partes conflitantes. Essa “censura moral” estaria ligada ao fato dele ter usado da força 

muscular para forçar uma relação sexual com Josefa, que por ser uma mulher sexagenária 

tinha idade para ser mãe ou avó do jovem escravo. Por fim, o desfecho violento dos dois casos 

nos mostra que, na resolução de determinados conflitos, os escravos acabavam absorvendo 

certos valores de uma sociedade em que, via de regra, a vida valia muito pouco. Assim, as 

atitudes de Barnabé e Jacinto não diferem substancialmente das protagonizadas por homens 

livres em situações parecidas, muitas das quais ficaram registrados nas páginas de diversos 

processos criminais. Nessas histórias, eles não pensavam duas vezes antes de usar da 

violência, real e simbólica, para fazer valer a sua “honra” e a sua “virilidade”, mesmo que no 

caso dos cativos o alvo fosse um companheiro ou uma companheira de cativeiro. Nesse duplo 

movimento de solidariedade e conflito, a identidade escrava ia sendo construída e 

reconstruída a cada momento.                             

No rol da criminalidade escrava em Campina Grande, os atentados contra a 

propriedade vinham logo abaixo daqueles cometidos contra a pessoa, com 17% do total das 

ocorrências ao longo do século. Para compreender em toda a plenitude esse fenômeno, é 

importante não perder de vista seus vínculos com o desenvolvimento sócio-econômico do 

município como um todo. Assim, se temos o registro de roubos e furtos do começo ao fim do 

século XIX, a verdade é que eles aumentam na medida em que o tempo avança, atingindo o 

seu apogeu na segunda metade daquela centúria. Na medida em que a “Rainha da Borborema” 

expandia sua riqueza ao longo do século, essa passava a ser alvo da cobiça alheia, embora 

saibamos as práticas consideradas delituosas não fossem exclusivas das classes populares, 

como reiteradas vezes faz crer o discurso oficial. Como observamos especialmente no 

primeiro capítulo desta tese, setores das elites viam em certos tipos de furto e roubo uma 

maneira de aumentar ilicitamente, através da rapinagem, seus patrimônios. No que diz 

respeito aos escravos, suas práticas não só acompanhavam o movimento mais geral do 

fenômeno como um todo, mas também guardavam certas particularidades. Nesse sentido, 

delitos dessa natureza refletiam tanto as carências materiais enfrentadas pelos cativos nas 

duras condições de sobrevivência como também as suas percepções políticas em torno de 

direitos ligados à produção e à distribuição da riqueza social, numa escala que ia desde o 
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simples desvio até a formação de sofisticadas redes de apropriação de bens, tais como 

alimentos, roupas, animais etc. 

Determinados contextos históricos se tornavam particularmente favoráveis à expansão 

do fenômeno da criminalidade, especialmente os atentados contra a propriedade. No que diz 

respeito a localidades pertencentes às províncias do Norte do Império, as secas eram ocasiões 

em que as tensões e os conflitos latentes vinham à baila com toda a força, tornando-se alvos 

de preocupação de setores da elite e das autoridades encarregadas de manter a ordem e a 

tranqüilidade públicas. Os escravos costumavam estar atentos a isso e às vezes faziam as suas 

reivindicações, de acordo com leituras próprias que faziam desses momentos críticos. Foi o 

que aconteceu no começo do século XIX, quando entre os anos 1825/1827 os sertões da 

região foram castigados pela até então mais intensa estiagem enfrentada. Para não perecer 

devido à estiagem, dois escravos de Campina Grande, pertencentes a um senhor chamado 

João de Bastos, aproveitaram a ocasião e em dias de 1826 se apropriaram de uma vaca, 

pertencente a uma filha menor de Catarina Francisca de Lira, e em seguida devoraram-na para 

saciar a fome.495 

Se a seca de 1825/1827 deixou marcas e estragos para diferentes setores da população, 

as que vieram na seqüência causaram estragos ainda maiores, como foi o caso da de 

1845/1848, e especialmente a de 1877/1879. O efeito dessa última foi tal que ficou conhecida 

na crônica local como a “grande seca”, produzindo desde então uma mudança política na 

percepção e no enfrentamento do problema. Em conseqüência, comissões se multiplicavam 

com o intuito de socorrer as populações que afluíam para as principais vilas e cidades da 

região, comissões essas geralmente compostas pelas principais autoridades e por isso mesmo 

alvo das injunções políticas locais.496 Por estar localizada numa zona intermediária, Campina 

                                                 
495 Ver Inventário de João Lopes Bezerra-1825. ADJFACCG.  
496 Há na documentação compulsada vários indícios de “abusos” cometidos pelas comissões de socorro público 
em Campina Grande e nos seus arredores, que bem demonstram a lógica clientelista das tramas político-
partidária em vigor no Império em âmbito local. Em 1878, por exemplo, o escrivão do Juízo de Órfãos de 
Cabaceiras, Manoel Melchiades Pereira Tejo, denunciou dois membros da comissão formada naquela vila. Além 
de transferirem as 24 cargas de gêneros alimentícios do depósito público para as suas respectivas casas, eles 
estariam beneficiando apenas a seus partidários liberais no poder “em cujo número figuraram muitas pessoas que 
não estão no caso de receberem tais socorros, porque possuem um, dois, três e até quatro escravos além de gados 
e propriedades, ao passo que os que seguiam a política conservadora e que são reconhecidamente indigentes 
foram formalmente negadas rações que dantes costumavam receber e até ameaçados com cadeia porque 
reclamaram destas rações”. Note-se que a posse de escravos, mesmo num momento de crise, continuava a ser 
utilizada como parâmetro nº 1 para a medição de riqueza econômica e influência social. Os acusados, por seu 
turno, se defenderam afirmando que tudo não passava de manobra política do denunciante, no sentido de 
prejudicá-los nas eleições previstas para o ano seguinte. Ver Processo por crime de responsabilidade contra os 
membros da comissão de socorros públicos da vila de Cabaceiras tenente-coronel Bernardino José Limeira e 
Manoel Vicente Guimarães-1878. ACPVTJFACCG. Sobre a seca de 1877 e sua instrumentalização política 
pelas elites locais ver ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. Falas de astúcia e angústia: a seca no imaginário 
nordestino (1877-1922). Mestrado em História. Campinas: UNICAMP, 1987.          
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Grande terminou se transformando em passagem obrigatória para muitos migrantes fugidos da 

seca, vindos do alto sertão paraibano em direção ao litoral, e por isso mesmo foi contemplada 

com a instalação de uma dessas comissões, presidida pelo então juiz de direito da comarca, o 

bacharel Antonio da Trindade de Antunes Meira Henrique. Em 27 de fevereiro de 1878, este 

relatou o seguinte fato: 

Abrindo eu agora as 7 horas da manhã a casa que serve de depósito aos 
gêneros destinados ao socorro das vítimas da seca para o fim de saciar duas 
famílias que acabavam de chegar do sertão migrados pela fome verifiquei 
que ao entrar na sala, que faltavam umas sacas de farinha que restavam da 
distribuição de ontem, bem como duas fardas de carne, e duas sacas de 
feijão; e passando a examinar a casa juntamente com o cidadão João Lopes 
Camará e dois dos referidos imigrados verifiquei um arrombamento no 
telhado do corredor e abertos a porta que dá saída deste para a sala de detrás 
da mesma casa e a desta para o quintal, tornando-se assim patente o roubo 
procedido nos mencionados gêneros na noite antecedente.497 
 

Com a instauração dos procedimentos formais de investigação por parte das 

autoridades competentes, as suspeitas recaíram inicialmente sobre alguns escravos. Isso por 

duas razões: o fato de morarem com seus senhores em casas contíguas ao depósito e de terem 

sido flagrados vendendo gêneros alimentícios nas feiras locais. Em relação ao primeiro 

tópico, o próprio juiz de direito afirmou que encontrou a cativa Venância no interior do prédio 

da Câmara municipal, justamente o local onde estavam depositados os alimentos roubados. 

Por outro lado, algumas testemunhas declararam ter visto o escravo Lino vender feijão e 

farinha na povoação de São Francisco, envoltos em sacos de algodão da Bahia, a mesma 

origem dos que haviam sido extraviados naquele momento. 

Os escravos, por sua vez, procuraram se defender. Em interrogatório datado de 28 de 

novembro, Venância, natural de Campina Grande, solteira, que morava na cidade com sua 

senhora D. Maria Borborema “há muitos anos”, informou que por volta das 4 horas da tarde, 

de um dia que não se recordava, observou que a porta traseira da Câmara estava aberta e 

acabou entrando. Enquanto isso, o juiz de direito, acompanhado de alguns retirantes, entrava 

no interior do prédio pela porta da frente. Ao se deparar com a escrava, o juiz teria perguntado 

o que ela estava fazendo ali, ao que ela respondeu dizendo que, por curiosidade, estava ali 

observando os gêneros recém chegados, negando ter tido qualquer participação no roubo. Já a 

fala de Lino foi bem mais detalhada e nos ajuda a reconstituir outras dimensões da vida da 

escravaria campinense. Ele afirmou ter 40 anos, pouco mais ou menos, ser natural da 

freguesia de São João do Cariri e filho dos também cativos João e Inácia, e que era escravo do 
                                                 
497 Ver Sumário de culpa por crime de roubo. Autora, a justiça pública. Réus, Lino e Venância escravos-1878. 
ACPVTJFACCG. 
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padre José Ambrósio da Costa Ramos, em cuja propriedade morava em companhia de sua 

mulher Inês, de uma filha de nome Maria e de um enteado chamado Cancio, todos escravos 

de seu senhor. Em sua versão, Lino confirmou que vendeu produtos na feira da cidade e da 

povoação de São Sebastião, como, aliás, era de “seu costume”. Contudo, negou 

expressamente ter sido o autor do roubo dos gêneros depositados na Câmara. Na verdade, 

ainda segundo o seu depoimento, as porções de feijão, farinha e carne por ele comerciadas 

haviam sido adquiridas de uns retirantes da seca. De fato, várias testemunhas confirmam a 

versão do escravo. Antonio José de Maria, morador nas terras do senhor do escravo, disse ter 

conhecimento de que os retirantes costumavam vender os produtos que recebiam da comissão, 

e que Lino há “muito anos negocia com gêneros da terra, como farinha, milho, feijão e 

rapadura, e isso com ciência e consentimento de seu senhor”.498 Outro depoente que fazia 

bom juízo de Lino, por conhecê-lo há mais de 12 anos e nesse tempo nunca ter ficado sabendo 

de “uma traficância sequer” do mesmo, era o tenente-coronel João Lourenço Porto. Segundo 

seu testemunho, o referido escravo “negocia com farinha, carne, e outros gêneros, e que 

também o mesmo Lino tem dinheirinho com que faz esses negócios, e sabe que ainda o ano 

passado ele vendeu um cavalo de sua propriedade”.499  

Como podemos perceber, Lino era um escravo que gozava de um grau considerável de 

autonomia. Além de padre e proprietário rural, seu senhor chegou a ser deputado provincial 

por algumas legislaturas, quando se fazia acompanhar de alguns de seus escravos para servi-

lo. Por outro lado, em função mesmo dessas ausências prolongadas, a sua escravaria acabava 

conquistando espaços de autonomia, expressos nos laços de família, num tratamento de 

caráter mais paternalista, na possibilidade de transitar por ir e vir e, especialmente, na 

possibilidade que os escravos tinham de formar um pecúlio com os frutos de uma economia 

própria. Essas conquistas acabavam passando de geração para geração, e se transformando 

num importante direito com o passar do tempo. 

Quanto ao final do processo, os escravos acabaram sendo inocentados por duas vezes 

pelo Tribunal do Júri, em que pese o juiz de direito ter recorrido ao Tribunal da Relação.500 

                                                 
498 Ver Sumário de culpa por crime de roubo... Op. cit. 
499 Ver Sumário de culpa por crime de roubo... Op. cit.   
500 Inicialmente o subdelegado indiciou apenas Lino e Inácio, esse último também escravo do padre. Porém, o 
promotor público ampliou o número de suspeitos denunciando, além dos dois, Venância, Inês e Cancio, mulher e 
enteado de Lino. Inácio e Inês não chegaram a ser julgados, pois morreram antes.  Por outro lado, no curso 
mesmo das investigações, um novo arrombamento do depósito de alimentos foi verificado em 08 de outubro de 
1878. Desta vez as suspeitas recaíram sobre quatro retirantes estacionados na cidade em função da seca. É 
sintomático que um dos acusados, o de nome Juvêncio Lima da Costa, tenha sido descrito explicitamente como 
sendo um “preto”. Em seu auto de perguntas, datado de 09 de outubro daquele ano, afirmou que “tendo ceado 
feijão ontem a noite teve uma diarréia, e saindo pela madrugada ao mato, quando ali estava agachado viu 
aproximar um soldado e para ele interrogado não ser preso correu, mas nisso é perseguido pelas praças e foi 
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De todo modo, essa história pode nos ensinar muito sobre os mecanismos sociais e 

ideológicos que alimentavam cotidianamente a suspeição generalizada que havia contra os 

escravos e a população negra como um todo, constituída de cativos, libertos e homens de cor 

livres. Assim, não é por acaso que as dúvidas tenham recaído inicialmente sobre Lino e 

Venância, quando se sabe que por um lado havia outras pessoas que moravam próximas ao 

prédio da Câmara, e por outro que muita gente negociava com gêneros nas feiras locais. Ao 

que parece, esse não era um caso isolado. Um pouco antes de Lino e seus companheiros 

sofrerem nas malhas da justiça local, um outro escravo foi vítima de uma denúncia, também 

de roubo. O suposto delito teria ocorrido em 17 de janeiro de 1876, quando a casa de 

Francisco Formiga amanheceu arrombada pelo telhado e de seu interior foram retiradas 

algumas peças de roupa. O proprietário acusou como autor do delito Felisberto, escravo de 

Manoel do Nascimento Rego Barroso, natural da Paraíba, 35 anos, solteiro, agricultor. Ao ser 

inquirido, esse afirmou que: 

No sábado quando se tinha concluído a feira retirou-se para a casa de seu 
senhor, e quando lá chegou viu uns cachorros ladrarem no terreiro e saindo 
para ver o que era foi quando se encontrou com a força que o ia prender, e 
perguntando por que fim assim o faziam, responderam-lhe - por causa de um 
roubo que se havia dado em casa de Francisco Formiga, mas que ele não 
praticou tal roubo e nem ouviu falar quem o fez, tendo se dado isso de 
sábado para o domingo do corrente mês.501     

                                                                                                                                                         
preso e remetido para a cadeia”. Ver Sumário de culpa por crime de roubo. Autora, a justiça pública. Réus, 
Laurentino José Pereira, Joaquim Antonio de Mattos, João de tal e Juvêncio Lima da Costa-1878. 
ACPVTJFACCG.       
501 Ver Subdelegacia da cidade de Campina Grande. Inquérito policial. Réu, Felisberto, escravo de Manoel do 
Nascimento Rego Barroso-1876. ACPVTJFACCG. Essa suspeição contra cativos parecia ser extensiva a todas 
as sociedades escravistas do Novo Mundo, especialmente em determinadas conjunturas críticas. Em um 
belíssimo conto popular intitulado “A feiticeira-gata”, a narradora anônima conta-nos que ouviu de sua avó, uma 
negra que foi escrava na Carolina do Norte, uma história que, embora ambígua, nos diz muito sobre o universo 
ideológico da escravidão. Segundo o enredo da história, o senhor da avó da narradora possuía um carneiro. 
Sempre que o tosquiava, colocava a lã no sótão da casa em que morava no campo. Certo dia, a esposa do senhor 
observou que a cada dia diminuía o volume da lã. Como a escrava tivesse livre acesso ao local, fácil foi deduzir 
que só poderia ser ela a ladra, pensou imediatamente a senhora. Por causa disso a negra levou uma “surra 
terrível”. Contudo, toda vez que ia fazer a faxina no sótão a criada observava uma gata deitada em cima da lã, o 
que parecia reduzir o seu volume. Certo dia resolveu cortar a cabeça do felino com um facão. Porém, em vez da 
cabeça decepou uma de suas patas dianteiras da gata, que acabou escapando. Em seguida, de forma misteriosa, a 
pata se transformou numa mão humana. Num dos dedos dessa mão havia um anel de ouro com as iniciais de um 
nome. Como não soubesse ler, a escrava mostrou o anel a sua senhora. Para surpresa geral de todos, se descobriu 
que o objeto pertencia a uma rica mulher branca, uma dona de escravos recém casada com um jovem moço, tida 
como portadora de poderes mágicos e com fama de feiticeira. Por causa disso, ela foi queimada em praça 
pública. Ver CARTER, Ângela (Org). 103 contos de fadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, pp. 
177/178. Esse “imaginário do medo” era um tema recorrente na literatura brasileira do século XIX. Dentre os 
nossos romancistas oitocentistas, empenhados que estavam em definir uma identidade nacional para o país, 
quem levou essa questão aos extremos do paroxismo foi Joaquim Manoel de Macedo, ao contar a trajetória de 
três personagens ficcionais bastante verossímeis naquele Brasil dos últimos anos do cativeiro, a saber: Simeão, o 
crioulo; Pai Raiol, o feiticeiro e Lucinda, a mucama. Ver MACEDO, Joaquim Manoel de. As vítimas algozes. 3ª 
ed. São Paulo: Scipione, 1991.                       
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O caráter lacunar e vago do depoimento das três testemunhas do inquérito policial 

levou o curador do escravo, o bacharel Irenêo Joffily, a pedir a suspensão do processo, pois 

não havia base legal para a formação da culpa e, por conseguinte, a instauração do sumário de 

culpa em cima de fatos por demais fantasiosos. Essa linha de raciocínio acabou prevalecendo, 

pois o caso foi arquivado por falta de provas.502 

Já vimos no primeiro capítulo que o roubo de animais, especialmente de cavalos, era 

uma preocupação constante das autoridades provinciais, que só fazia aumenta à medida o 

tempo avançava ao longo dos oitocentos. Em torno dele se formou uma extensa rede de 

interesses cada vez mais complexa e sofisticada, contando com a participação e a 

cumplicidade de diversos agentes, cujas ramificações extrapolavam em muito as fronteiras da 

Paraíba. Além dos homens livres pertencentes a diferentes extratos sociais, os escravos 

também se envolveram nesse tipo de atividade delituosa, agindo por conta própria ou se 

associando aos quadrilheiros. Na primeira situação se encaixa o caso de um escravo chamado 

Pedro Celestino, que na madrugada de 02 de novembro de 1884 roubou um cavalo 

pertencente a José Luis do Egito.503 A segunda situação pode ser exemplificada pela análise 

de um episódio ocorrido pouco menos de uma década antes. Na noite do dia 06 para o dia 07 

de março de 1876, desapareceu “dos campos destinados à agricultura”, da povoação de 

Fagundes, um cavalo pertencente a Trajano Tenório de Sousa. O curso das investigações foi 

apontando na direção de uma quadrilha formada por diversos indivíduos, dentre eles 

Saturnino de tal, Antonio Luna, Manoel Pequenino, Belo do Couto, Trajano de Queiros, 

Antonio Germano e Antonio Gusmão. Se outras quadrilhas locais especializadas em roubo de 

cavalos mantinham fortes vínculos com Pernambuco, no caso especifico desta última seus 

negócios se davam mais com a província do Rio Grande do Norte: foi aí que o cavalo roubado 

foi vendido a um receptador. O detalhe dessa história é que um dos membros do grupo era um 

escravo chamado Antonio, moleque, propriedade de Antonio Luna. Ao que parece, esse 

cativo tinha alguma importância no grupo, pois foi indiciado como um dos autores do crime, 

juntamente com Trajano Pereira de Queiros. Os outros acusados foram indiciados como 

cúmplices. Além do mais, alguns testemunhas disseram que a fama e a habilidade do escravo 

                                                 
502 Iremos nos reencontrar com esse personagem alguns anos mais tarde. Desta vez ele foi acusado de ter dado 
uma “cacetada” na cabeça de Faustino Ferreira de Oliveira, no final da tarde de 15 de julho de 1885, quando a 
vítima se encontrava em sua casa, “descansando as fadigas do dia”, localizada no lugar São Januário, termo de 
Campina Grande. O pomo da discórdia entre ambos foi uma porca recém comprada pela vítima, que estaria, 
segundo queixa do réu, destruindo as plantações de seu roçado. Após cometer o crime, Felisberto conseguiu 
escapar da escolta e fugir. Por isso foi julgado à revelia. Ver Sumário de culpa por crime de ferimento. Autora, a 
justiça pública. Réu, Felisberto, escravo de Manoel do Nascimento Rego Barroso-1885. ACPVTJFACCG.  
503 Ver Sumário de culpa por crime de furto de cavalo. Autora, a justiça pública. Réu, Pedro Celestino-1884. 
ACPVTJFACCG. 
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na arte de furtar eram tais que notícias sobre elas chegavam ao território da vizinha província 

ao norte. Por isso, mesmo admitindo a hipótese de que o escravo fosse coagido a participar 

desses negócios ilícitos em função da pressão de seu senhor, também membro da quadrilha, a 

sua participação não deixava de ser interessante. É possível até que o mesmo tivesse direito a 

uma parte do botim, mesmo que essa fosse a menor.504 

     Como não poderia ser diferente, numa sociedade escravista a “mercadoria” mais 

valorizada nas trapaças cotidianas era o próprio escravo. Por isso mesmo ele não deixou de 

ser alvo da cobiça e das investidas de muitos indivíduos e grupos, especialmente em 

conjuntura de alta de preço e expansão da produção agrícola, momentos esses que acirravam a 

disputa entre proprietários por mão-de-obra. Contudo, em comparação com outras formas de 

contravenção, o roubo de escravos se singularizava pelo fato do objeto do desejo ser um ente 

dotado de vontade, que como tal tanto poderia facilitar como inviabilizar a investida. Nesse 

sentido, como nos chama a atenção o historiador Marcus Carvalho, esse tipo de prática 

delituosa pode ser visto como uma forma peculiar de resistência escrava, pois ao se deixar 

“seduzir” pelo ladrão o escravo poderia estar buscando a liberdade ou mesmo se livrar de um 

senhor particularmente rígido e cruel. Mesmo que seu cálculo se mostrasse errado com o 

tempo, ou seja, em vez de com um “benfeitor” ele se deparasse com um senhor “sádico”, 

havia sempre a possibilidade de retorno ao local de origem.505 

Embora na Paraíba o fenômeno não tenha tido a mesma dimensão e importância que 

em outras províncias do Império, a exemplo de Pernambuco, temos notícia desse peculiar tipo 

de delito em algumas décadas cobertas pela nossa pesquisa. A exceção de uma denúncia de 

“sedução” de escravos por herdeiros, em 1827, todas as demais referências a roubos ou furtos 

de escravos remetem à segunda metade do século, quando de um lado pequenos e médios 

senhores locais passaram a enfrentar dificuldades e, de outro, houve um encarecimento 

acentuado da mão-de-obra servil. Em 1854, José Coelho Serrão foi processado por furto de 

                                                 
504 Ver Subdelegacia de Fagundes. Inquérito policial por crime de furto. Vítima, Trajano Tenório de Sousa. 
Réus, Trajano Pereira de Queiros, o escravo Antonio moleque e outros-1876. ACPVTJFACCG. Um outro 
escravo acusado de participar de uma quadrilha de ladrões de cavalos, com atuação no município e na região, se 
chamava Francisco Meia-Noite. Conjuntamente com Francisco Monteiro Barbosa, João Chaves e Joaquim Bala, 
ele roubou um animal eqüestre pertencente a João Tavares de Melo Cavalcante na noite de 23 de maio de 1871. 
Ver Livro de Protocolo de Audiência do Juízo de Direito de Campina Grande-1871. ADJFACCG.       
505 Ver CARVALHO, Marcus J. M de. “quem furta mais e esconde: o roubo de escravos em Pernambuco, 1832-
1855”. In. Estudos Econômicos. São Paulo: Vol. 17, Nº especial, 1987, pp. 89/110. A propósito, podemos fazer 
um paralelo entre o roubo de cavalos e de escravos, havendo inclusive notícias de indivíduos ou grupos que se 
dedicavam de forma conjunta a essas duas práticas delituosas. Há, no entanto, uma diferença fundamental. Se ao 
cavalo restava, quando muito, reagir instintivamente através de um certeiro coice em partes “pudentas” dos 
corpos de seus oponentes, ao escravo era facultado além do uso da violência o recurso da astúcia, resistindo ao 
ato ou deixando-se levar, tudo sempre em conformidade com as circunstâncias concretas em que se dava cada 
ação.         
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escravos na então Vila de Campina Grande, onde morava com a mãe e outros parentes. 

Depois do ato ele passou a ser perseguido pelas autoridades policiais da Paraíba e de 

províncias vizinhas, porém, ele só foi preso anos mais tarde, já na província do Ceará. A 

julgar pela correspondência trocada nesse intervalo de tempo entre os chefes de polícia das 

duas províncias e seus subordinados, podemos inferir que o acusado percorreu um extenso 

caminho do território da Paraíba e do Ceará, desde a data em foi denunciado até o momento 

de sua prisão. Ele fugiu em direção ao sertão, passando pelas vilas de Patos, Pombal, Piancó, 

Catolé do Rocha e Sousa, de onde atravessou a fronteira com o Ceará. Após vender os 

escravos roubados, deve ter voltado para a Paraíba em busca de novas “mercadorias”, já que 

em 1858 é recomendada a sua prisão em Alagoa Nova, vila localizada próxima a Campina 

Grande. Ao que tudo indica, conseguiu escapar do cerco policial e seguiu viagem novamente 

em direção ao sertão do Ceará, onde foi finalmente foi preso em 07 de março de 1861. Toda 

essa aventura só foi possível graças a uma extensa rede de cumplicidades que cercava essas 

práticas, passando por autoridades, compradores, acoutadores, receptadores e pelos próprios 

escravos, especialmente em um momento crítico de pós-fim do tráfico negreiro, com seus 

reflexos na conjuntura local.506              

 Ainda na década de 1850, detectamos outros casos de roubo de escravos. Em 

comunicação oficial de 19 de novembro de 1855, o chefe de polícia informou ao delegado de 

Campina Grande que em Caruaru-PE havia sido preso Vicente Nunes Pereira, um exímio 

ladrão de cavalos e de escravos, com atuação no município e em região próxima. Naquele 

mesmo ano, Antonio Cunha foi pronunciado por furto de escravos. O mais curioso é que ele 

se encontrava foragido em Serra Redonda, termo de Campina Grande, onde vivia sob a 

proteção do Inspetor de quarteirão Antonio Lemos de Vasconcelos. Por seu turno, em outubro 

de 1856 “uns indivíduos de combinação com Felix de Araújo Dias e Clementino Lins de 

Araújo (...) tentaram furtar uma escrava conforme consta de queixa dada contra eles por José 

Alves Monteiro”.507 

Vários estudiosos já de algum tempo vêm chamando a atenção para a realidade 

ambígua do liberto numa sociedade escravista. Se, por um lado, a aspiração de todo escravo 

era se emancipar do cativeiro, por outro atingir essa nova condição não garantia por si só a 

entrada do recém egresso do mundo da escravidão no exercício pleno da liberdade e da 

cidadania. Mesmo com a conquista da alforria, os fios sociais e individuais que uniam 
                                                 
506 Ver Secretaria de polícia da Paraíba. Ofícios de 26 de maio de 1858, 09 de dezembro de 1858 e 07 de março 
de 1861. AHPB.    
507 Ver Secretaria da polícia da Paraíba. Ofícios de 19 de novembro de 1855, 27 de janeiro de 1855 e 10 de 
janeiro de 1857. AHPB.  
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senhores e escravos nem sempre eram de todo rompidos, restando muitas vezes obrigações 

recíprocas reinventadas no contexto das novas relações entre os dependentes e seus 

patronos.508 

 Nesse contexto, um dos maiores perigos a que o recém liberto estava sujeito em sua 

vida cotidiana era a possibilidade de voltar a ser escravo, fosse através da revogação da 

alforria, fosse por meio de escravização ilegal. Pelo menos formalmente, a primeira 

alternativa foi revogada depois da Lei 2.040 de 28 de setembro de 1871, enquanto a segunda 

permaneceu como possibilidade até o final da escravidão, em 1888. A essa ameaça iminente 

os cativos respondiam das mais variadas formas, quer fosse coletivamente quer 

individualmente. No primeiro caso, temos a explosão de algumas revoltas populares, como foi 

o caso do Ronco da Abelha, em finais de 1851 e começo de 1852, cujo mote principal foi a 

luta contra os decretos imperiais 797 e 798, que os revoltosos (em sua grande maioria homens 

de cor que haviam vivenciado num passado recente ou distante a experiência da escravidão) 

sabiamente interpretaram como sendo “papéis do cativeiro”. No segundo caso restava, dentre 

outras possibilidades, o recurso da mesma lei que às vezes legitimavam tais práticas. Como se 

sabe, o Código Criminal do Império tipificava (em seu artigo 179) o delito de redução à 

escravidão de pessoa livre, prevendo pena de prisão de três a nove anos, cabendo ao promotor 

público fazer a denúncia do crime.509   

Para Campina Grande temos um total de 6 referências a tentativas de redução ao 

cativeiro de pessoas consideradas legalmente livres, quase todas elas na segunda metade do 

século e com a participação ativa de autoridades e membros da elite local. Em 1858 veio à 

público uma denúncia de redução de pessoas livres à escravidão, cuja história remontava a 

décadas anteriores. No ano de 1820, Antonio Fernandes Bezerra e sua mulher Antonia Maria 

da Conceição, moradores em Cabaceiras, resolveram alforriar a três de suas escravas de 
                                                 
508 Essa ambigüidade era tal que se expressava na própria linguagem socialmente construída para caracterizar a 
figura dos libertos e determinadas situações vividas por eles, denotando desse modo a condição de dependência 
em relação a outrem. Por exemplo, em dias de novembro de 1883, Leocadino José de Maria foi acusado de ter 
roubado de um roçado um cavalo pertencente a André, 54 anos, casado, natural do termo, filho natural de 
Antonia Maria da Conceição. Ao se referir aos fatos, o promotor público da Comarca de Campina Grande, João 
Batista A. Pequeno, assim se expressou: “um cavalo, pertencente a André, liberto do tenente-coronel Trajano 
Raimundo Egídio de Almeida”. Quer dizer, mesmo não sendo mais escravo o nome do liberto continuava 
associado, de forma subordinada, à figura de seu antigo senhor. Ver Sumário de culpa por crime de roubo de 
cavalo. Autora, a justiça pública. Réu, Leocadino José de Maria-1884. ACPVTJFACCG. Sobre a experiência 
dos libertos no contexto da sociedade escravista brasileira, dentre outros, ver CUNHA, Manuela Carneiro da. 
Negros estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à África. São Paulo: Brasiliense, 1985, pp. 19/99; 
OLIVEIRA, Maria Inês Cortes. O liberto: o seu mundo e os outros. São Paulo: Corrupio, 1988; MATTOSO, 
Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982, pp. 199/1240; KARASCH, Mary C. A 
vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 439/479; 
XAVIER, Regina Célia Lima. A conquista da liberdade. Campinas: EDUNICAMP, 1996.       
509 Ver PIERANGELLI, José Henrique. Códigos penais do Brasil: evolução histórica. Bauru: Jalovi, 1980, p. 
230.  
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nomes Leocádia, Ana e Teresa, ao que tudo indica de forma condicional. Em 1833, morreu a 

mulher do senhor e durante a feitura do inventário em Campina Grande a condição de forras 

das ditas escravas foi reafirmada. Nesse meio tempo o senhor voltou a casar novamente, desta 

vez com Vitorina Maria da Conceição. Em 1841 morria Antonio Fernandes Bezerra, tendo 

naquele mesmo ano sido feito o inventário dos bens do finado por sua viúva e enteados. Foi 

quando descreveram as três forras e duas filhas destas, nascidas de ventre livre no intervalo 

entre 1820 e 1841, iniciando-se uma pendência jurídica que se arrastou pelo menos até os 

anos finais da década de 1850, sem que saibamos ao certo o seu desfecho devido a lacunas 

verificadas na documentação a que tivemos acesso. 510           

Anos depois, um outro rumoroso caso de escravização ilegal ganhou as barras dos 

tribunais locais. Em dias de 1876, a preta Josefa fez a seguinte petição ao juiz de direito da 

comarca de Campina Grande: 

Josefa escrava de Joaquim Nunes Pereira, morador no Engenho Vertente 
Grande, da Comarca de Nazaré, província de Pernambuco, tendo uma filha 
de nome Vicência a qual existia em companhia do filho de seu senhor 
chamado João Nunes Pereira morador no Brejo de Fagundes desta província; 
não fora esta sua filha matriculada na matrícula geral dos escravos na 
coletoria daquele termo, nem em outra coletoria, ficando assim livre esta sua 
filha. Entretanto consta a suplicante que aquela filha sua se acha vendida 
como escrava na província de Pernambuco (é o que supõem) ou mesmo da 
Paraíba, sendo conduzida por Joaquim Ribeiro de Farias Leite que 
aconselhara ao dito João Nunes Pereira para mandar vendê-la por ele; e 
efetivamente levando-a Joaquim Ribeiro de Farias Leite para esta, ou aquela 
província, que ainda não sabe, a vendera, por que não apareceu mais. Assim 
estando esta sua filha livre em face da lei vem a suplicante pedir a V. Sa. 
providências para arrancá-la da escravidão com os meios que as leis têm 
posto nas mãos de V. Sa., visto não puder a suplicante socorrê-la.511 

A petição da escrava acabou contribuindo para a abertura formal de um processo 

criminal contra os acusados. Na medida em os documentos vão sendo juntados e as 

testemunhas arroladas, vamos tendo uma visão mais ampla dos acontecimentos e assim 

podemos destrinchar melhor a lógica dessa história. Por não ter sido matriculada no tempo 

estipulado pela lei, Vicência era por isso mesmo considerada uma pessoa livre, devido à 

negligencia de seu senhor. No curso das investigações ficamos sabendo que João Nunes 

                                                 
510 Ver Ofício de Gervázio Gonçalves da Silva, juiz de direito da vila de São João, ao presidente da província de 
Pernambuco em 25 de janeiro de 1858. DA-04. Cx. 259. APP. Foi esse magistrado o encarregado de reabrir o 
caso, pois devido à cumplicidade de autoridades locais e à força social dos acusados (caracterizados como 
“pessoas poderosas”), o processo havia simplesmente sumido. Ficamos também sabendo que àquela altura dos 
acontecimentos eram dez os mantidos em cativeiro ilegal, somando-se às três escravas forras originais, duas 
filhas e cinco netos, alguns dos quais se encontravam morando em Pernambuco.    
511 Ver Sumário de culpa por crime de reduzir à escravidão pessoas livres. Autora, a justiça pública. Réus, 
Capitão Joaquim Ribeiro de Farias Leite, João Nunes Pereira e Joaquim Nunes Pereira-1876. 
ACPVTJFACCG.   
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Pereira, em combinação com o pai dele, Joaquim Nunes Pereira, encontraram uma maneira de 

contornar essa dificuldade, aproveitando-se da ocasião em que o governo reabriu um novo 

prazo para a re-matrícula em 1876. Para isso, o filho incluiu o nome de Vicência na lista de 

matrícula do pai com o mesmo número de ordem geral de 1.481, que na verdade correspondia 

ao de um escravo pertencente a Leonor Maria da Silveira. Montada a fraude, os dois 

entregaram Venância nas mãos do capitão Joaquim Ribeiro de Farias Leite, que a vendeu para 

o Doutor Felipe de Sousa Leão. Este, por sua vez, a revendeu ao tenente Bernardino de Sousa 

Muniz, morador na comarca de Jaboatão, em Pernambuco. Conquanto a perícia tenha 

comprovado a falsidade do documento, os réus acabaram sendo absolvidos ao recorrerem ao 

Tribunal da Relação, numa ação que se arrastou até 1885.                     

Essas duas histórias nos fazem lembrar uma outra em que esteve envolvido o capitão 

José Constantino Cavalcante de Albuquerque, por nós analisada no terceiro capítulo desta 

tese. Aqui também membros da elite local se valem de todo expediente para fazer valer seus 

interesses de escravocratas, especialmente num momento em que o tráfico negreiro 

interprovincial e inter-regional abriam novas possibilidades de negócios, mesmo que 

fraudulentos. Para isso, aproveitam-se das “brechas” da lei para escravizar pessoas 

consideradas livres, às vezes até contando com a impunidade e anuência de determinadas 

autoridades. Ao mesmo tempo, tanto em um caso como outro, temos escravos e seus aliados 

lançando mão dessa mesma lei para fazer valer seus direitos ameaçados. No caso de Josefa, 

mesmo depois de ser vendida por seu antigo senhor para um engenho no interior de 

Pernambuco não poupou esforços para trazer para junto de si sua filha. Para isso, agenciou 

uma rede de informantes e usou o direito petição para reclamar perante a autoridade 

competente o estado de injusto cativeiro em que se encontrava Vicência.512 

No Brasil escravista, o suicídio era talvez a forma mais extremada e violenta do cativo 

expressar o seu inconformismo com uma situação de opressão e exploração em que vivia. Ao 

mesmo tempo, não deixava também de ser uma maneira de impor limites à dominação 

senhorial, mesmo que para isso o escravo tivesse que sacrificar a própria vida. Em Campina 

Grande, são poucos os casos conhecidos de escravos que lançaram mão desse recurso. Em 

                                                 
512 Para uma discussão geral sobre a temática, ver GRINBERG, Keila. “Reescravização, direitos e justiças no 
Brasil do século XIX”. In. LARA, Silvia H. e MENDONÇA, Joseli Maria Nunes (Orgs). Direitos e justiças no 
Brasil: ensaios de história social. Campinas: EDUNICAMP, 2006, pp. 101/128. Trabalhando com ações de 
escravidão e manutenção de liberdade das províncias do Centro-sul, a autora chega à conclusão de que, 
especialmente a partir da década de 1860, os tribunais foram se transformando num campo em que as 
reivindicações de escravos e libertos tinham cada vez mais chances de serem ouvidas, até mais do que as dos 
próprios senhores. Se esse pressuposto é verdadeiro, contudo, devemos estabelecer as devidas nuanças, pois 
naquelas províncias periféricas à Corte imperial, a força e a influência dos senhores e seus representantes na 
justiça ainda permaneceu considerável até praticamente às vésperas da abolição.          
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nossa pesquisa encontramos apenas três ocorrências. A mais dramática de todas elas se deu 

em 27 de julho de 1860. Nesse dia, Antonia, escrava de Enéas Vilar dos Santos Barbosa, 

depois de “pretender assassinar a 3 filhos menores se suicidou tendo antes procurado acabar 

com mais 3 filhos, que mediante as diligências e vigilâncias de pessoas da casa, foram 

tomados do poder da dita escrava”.513 Em “completo estado de alienação mental”, resultante 

das terríveis pressões cotidianas do cativeiro, a referida escrava preferiu cortar o “fio de sua 

existência” e as dos filhos a permanecer na escravidão.514 

Observando-se o padrão de punição dos crimes cometidos pelos escravos em Campina 

Grande, observamos que predominou a comutação das penas originais (com exceção das de 

galés perpétuas e de morte) em acoites e carregamento de ferros ao pescoço. Ao prever a 

possibilidade de conversão da pena e a permissão do castigo moderado ministrado pelo 

senhor, o código criminal acabou por expressar uma espécie de solução de compromisso, ao 

permitir a implantação do Império da lei e ao mesmo tempo reconhecer o direito e o domínio 

senhorial sobre a propriedade escrava. Dentre os muitos exemplos em que essa solução foi 

aplicada, podemos citar o processo com o qual iniciamos o presente capítulo. Por ter atentado 

contra a vida de seu senhor, Balbino foi sentenciado em 22 de novembro de 1876 a uma pena 

de 9 anos e 4 meses de prisão simples, imediatamente comutada pelo Juiz de Direito da 

Comarca para 900 acoites e carregamento ao pescoço do cativo de um ferro pelo prazo de três 

anos. O total de 900 chibatadas seria distribuído pelos próximos 18 dias, com a execução de 

50 acoites diário, ficando a cargo do senhor a colocação posterior do ferro ao pescoço, não 

sem antes pagar as custas processuais avaliada em 206$200.    

O tormento de Balbino foi interrompido por um lance de sorte. É que a cadeia local foi 

arrombada mais uma vez em 01 de dezembro de 1876. Ao lado de outros presos, inclusive o 

seu algoz, aproveitou a ocasião para fugir e assim ver temporariamente aliviada a sua dor. É 

possível que, depois de percorrer algumas ruas adjacentes ao prédio que servia de prisão, ele 

tenha se embrenhado nos matagais próximos e se juntado a outros foragidos. Assim, quase 

que por um acaso, Balbino acabou se inserindo numa tradição de resistência escrava, as fugas, 

cuja origem remonta à chegada dos primeiros africanos em terras campinenses e que haveria 

de prosseguir até o fim do cativeiro. 

                                                 
513 Ver Secretaria de polícia da Paraíba. Ofício de 08 de agosto de 1860. AHPB. 
514 As outras ocorrências de suicídio escravo verificadas no município foram os casos da já mencionada Tomásia 
e o de Joaquim, escravo de Joaquim Raposo, que em 1868 enforcou-se, deixando três filhos órfãos. Para um 
interessante estudo do suicídio como forma de resistência escrava ver FERREIRA, Jackson. “Por hoje se acaba a 
lida: suicídio de escravos na Bahia (1850-1888)”. In. Afro-Ásia. Nº 31, 2004, pp. 197/234.    
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Para além dos “negros do mato”: estratégias de fugas e perfis dos 

fugitivos 

No dia 15 de junho do corrente ano fugiu de Placito Pinto da Conceição, 
morador na povoação de Fagundes, termo de Campina Grande, província da 
Paraíba do Norte, um escravo crioulo, de nome Pedro, com idade de 
quarenta anos pouco mais ou menos, alto, pouca barba, meio coxo, por ter no 
pé direito uma paralisia incompleta e já haver diminuição nos músculos, e 
que faz sensível diferença do pé esquerdo. A roupa que conduzia foi uma 
camisa e uma ceroula de algodão da tinta, uma outra camisa e ceroula de 
algodão azul, tudo com algum uso. Carregou uma rede de tanga pequena e 
nova, um facão e uma foice. Levou na cabeça um chapéu de couro já velho. 
Este mesmo escravo, já em março do ano próximo passado, fugiu e foi pelas 
autoridades policiais da vila de São João ai preso, e remetido para a capital, 
onde foi buscar seu senhor em agosto do referido ano, sendo mister nessa 
ocasião dar uma justificação em conseqüência dos ardis e embustes de que 
usou este escravo, dizendo ser de pessoa mui diferente e de lugar mui 
distante desta província, sendo esta a arma favorita por ele empregada. 
Roga-se portanto aos capitães de campo, ou a qualquer pessoa que o pegar, o 
levarem ao abaixo assinado, na supracitada povoação, que será 
generosamente pago.515             
                                       

Esse anúncio nos remete a importantes questões para o estudo da sociedade escravista, 

especialmente ao significado histórico das fugas e ao universo dos fugitivos. Remete, por 

exemplo, aos maus tratos infligidos por senhores e prepostos, impressos no corpo do fujão 

“meio coxo, por ter uma paralisia incompleta e já haver diminuição nos músculos, e que faz 

sensível diferença do pé esquerdo”. Remete-nos também a determinados aspectos da vida 

material do cativo. Em relação ao vestuário, por exemplo. Ao resolver fugir, Pedro levou 

consigo pouco mais do que a roupa do corpo e mais uma muda para enfrentar os dias que 

estavam por vir, “tudo com algum uso”. Não esqueceu, contudo, de um acessório importante 

para enfrentar as intempéries da natureza e, quem sabe, passar-se por forro: o chapéu de couro 

“já velho”. Mostra-nos também que se tratava de um escravo do eito, pois se fez acompanhar 

de “um facão e uma foice”, instrumentos de trabalho que poderiam se converter, nas novas e 

difíceis circunstâncias da fuga, numa arma de defesa contra aqueles que pretendiam fazê-lo 

retornar ao cativeiro. Dentre os que poderiam se atrever a aparecer no caminho de Pedro e 

abreviar sua aventura libertária, se destacavam os caçadores profissionais de negros fujões, 

para cujo serviço “sujo” o anúncio acenava com uma generosa gratificação.516              

                                                 
515 Ver A Regeneração. Ano 1, Nº 24, 24 de julho de 1861. Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico 
Paraibano (doravante AIHGP). Esse mesmo anúncio voltaria a ser veiculado nas edições dos dias 27/07/1861, 
21/08/1861 e 28/08/1861.   
516 Dentre os capitães do mato que atuavam na região podemos citar Geraldo Henriques Feitosa, morador no 
termo de Cabaceiras, nomeado pelo chefe de polícia “capitão de campo, a fim de prender escravos fugidos”, em 
05 de julho de 1854. Ver Secretaria de polícia da Paraíba. Ofício de 05 de julho de 1854. AHPB. Não se pense, 
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Nada disso impedia que os escravos fugissem e aprendessem com a experiência. Pelo 

que nos informa o anúncio Pedro era reincidente, já que no ano anterior fora apreendido no 

vizinho termo de São João, encarecendo ainda mais os custos com vigilância. Para escapar da 

perseguição e evitar o retorno inglório ao domínio senhorial, ele teve que usar de muita 

esperteza. Prova disso é que quando chegou à cadeia da capital, para onde havia sido remetido 

desde o ano anterior, informou erradamente o nome de seu senhor e seu local de origem, 

obrigando o senhor a “dar uma justificação em conseqüência dos ardis e embustes” de que 

astutamente lançou mão Pedro para despistar as autoridades. Ao que parece, a permanência de 

Pedro sob o domínio de seu senhor durou pouco, pois novamente o seu proprietário teve que 

anunciar uma nova fuga, acarretando simultaneamente o aumento nos custos de vigilância e o 

enfraquecimento do domínio senhorial. 

Salvo melhor juízo, foi Gilberto Freyre quem primeiro fez uso sistemático do jornal 

como fonte no âmbito das ciências sociais brasileiras. Numa época em que os historiadores 

oficiais tendiam a confundir os processos históricos com a ação dos grandes homens, eis que 

aparece o sociólogo pernambucano propondo uma história antropológica avant la lettre que 

desse conta de uma realidade sociológica e histórica bem mais complexa e multifacetada. Para 

isso lançou mão de recursos metodológicos e documentais pouco ou nunca dantes utilizados, 

tais como diários íntimos, entrevistas, fotografias, literatura e periódicos. No que diz respeito 

especificamente a estes últimos, o seu emprego já se faz notar na tese originalmente escrita 

em inglês sobre a vida social brasileira no século XIX, passando pelas obras clássicas do 

período formativo até os textos da maturidade.517 

O jornal se revestia de tal importância para os estudos de antropologia e sociologia do 

povo brasileiro que o autor de Casa Grande & Senzala chegou a escrever um livro inteiro 

utilizando aquele material como fonte exclusiva, é verdade que com a intenção de comprovar 

a questionável e obsessiva tese do caráter benigno da escravidão no Brasil, especialmente nas 

províncias do Norte do Império.518 Tirante esse aspecto - o mais frágil e por isso mesmo 

datado da obra, em que pese alguns neo-patriarcais de plantão tentarem atualizar  a todo custo 

                                                                                                                                                         
porém, que esses eram os únicos responsáveis pela captura de cativos fugidos. Na verdade, havia uma constante 
vigilância entre a comunidade de homens livres para restringir a movimentação escrava, tornando qualquer negro 
um suspeito potencial. A esse respeito, é sintomático que o anúncio reproduzido acima, além do capitão de 
campo, apele a qualquer pessoa que possa “pegar” Pedro.  
517 Ver FREYRE, Gilberto. Vida social no Brasil nos meados do século XIX. Recife: Instituto Joaquim Nabuco 
de Pesquisas Sociais, 1964.   
518 Ver Freyre, Gilberto. O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX. 2ª ed. São Paulo/Recife: 
Companhia Editora Nacional/Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1979. A primeira edição é de 1961.    
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os seus pressupostos teóricos e políticos519- fica como ganho maior a lição de método a 

extrair, ou seja, a relevância desse tipo de testemunho para recompor a figura e a 

personalidade dos africanos e de seus descendentes na formação social brasileira.  

Dentre os mais de dez mil anúncios de jornais brasileiros do século XIX catalogados 

pelo autor e sua equipe especial, destaque deve ser dado àqueles que se referem ao 

movimento de fuga. Além de permitir uma percepção crítica de uma determinada imagem 

social elaborada em torno da escravaria, os anúncios possibilitam a discussão de diversas 

questões correlatas, tais como a procedência étnica dos fugitivos, dados pessoais, vínculos 

sociais e afetivos, maus tratos, as razões das fugas etc. Desde então tem se multiplicado os 

trabalhos no âmbito da historiografia da escravidão brasileira que têm como suporte esse tipo 

de documentação. Contudo, devido à crônica dispersão e desigualdade na distribuição das 

fontes nos arquivos do Brasil, nem sempre é possível ter esse material ao dispor para 

determinadas regiões do país. Este é exatamente o caso do antigo município de Campina 

Grande. É que a história da imprensa na “Rainha da Borborema” começou depois do 13 de 

maio de 1888, com a circulação do primeiro número da Gazeta do Sertão, no dia 01 de 

setembro daquele ano. Além do mais, detalhe importante, eram poucos os senhores que 

tinham condições financeiras para arcar com o pagamento de um anúncio veiculado nos 

jornais da capital da província ou mesmo na vizinha cidade de Areia, isso pelas próprias 

limitações do escravismo local. 520 

Em função disso, o anúncio da fuga de Pedro foi um dos poucos localizados na 

documentação por nós compulsada. Diante desse quadro lacunar, o que fazer para reconstituir 

o movimento de fugas e de fugitivos em Campina Grande? Aqui mais uma vez a solução para 

contornar os obstáculos apontados é lançar mão de fontes alternativas. Se é verdade que 

perdemos muita riqueza de detalhes ao nos vermos impossibilitados de usar sistematicamente 

                                                 
519 Exemplo notável dessa operação intelectual e ideológica se encontra em livro-coletânea recém-lançado, cuja 
maior parte dos autores, dentre eles destacados historiadores da escravidão brasileira, busca inspiração no 
pensamento freiriano para negar as políticas públicas de ação afirmativa atualmente em curso direcionadas aos 
negros, tudo isso em nome de uma suposta ação redentora da miscigenação, responsável pelo apaziguamento (e, 
no limite, diluição pura e simples) do nosso racismo. Ver FRY, Peter, MAGGIE, Yvonne, MONTEIRO, Simone 
e SANTOS, Ricardo Ventura (Orgs). Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.   
520 Para um histórico dos jornais que circularam na Paraíba do século XIX, ver ARAÚJO, Fátima. Paraíba: 
Imprensa e vida. Campina Grande: Grafset, 1986, pp. 31/136. É preciso lembrar desde já que nem toda fuga era 
registrada imediatamente nos jornais, não só em função dos custos como também por questões ligadas aos 
processos de dominação e resistência cotidiana entre escravos e senhores. É possível que ao constatar a fuga o 
senhor esperasse para ver se o escravo retornava com o tempo, isso para não falar nas tentativas frustradas. 
Constatada a demora é que ele tomava providências mais drásticas, incluindo a divulgação em jornais, a 
comunicação à polícia e a contratação de um capitão do mato. Além do mais, não era nada interessante a um 
senhor zeloso de sua auto-imagem ver seu nome associado publicamente a algo, a fuga consumada, que não 
deixava de revelar um fracasso parcial da dominação paternalista.    
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os anúncios de jornais, como fonte para o estudo dessa importante página do protesto escravo 

em dimensão local, em compensação ganhamos com o uso de outros materiais recolhidos, 

pois estes nos permitem apreender dimensões dessa mesma realidade ausentes no primeiro 

tipo de fonte apontado. Assim, por exemplo, pela análise dos autos de conta anexados aos 

inventários post mortem podemos perceber importantes detalhes das relações entre senhores e 

escravos, especialmente nos momentos que antecediam as fugas ou tentativas de fugas, 

dificilmente presentes nos anúncios de jornais, em função mesmo das características que 

moldavam cada um desses testemunhos históricos. 

   O movimento de fuga de escravos é tão velho quanto a história da escravidão no 

Brasil e, quiçá, no Novo Mundo, a tal ponto que cronistas contemporâneos aos fatos o 

caracterizaram como uma realidade endêmica às próprias contradições de sociedades 

assentadas na exploração servil, imagem essa que seria incorporada posteriormente por 

muitos estudiosos do tema.521 Contudo, como vem apontando já de algum tempo um conjunto 

de historiadores, a fuga não foi um fenômeno atemporal e reativo que se desenvolveu 

exatamente do mesmo modo no tempo e no espaço, fosse num engenho de açúcar 

pernambucano do século XVI, fosse num centro urbano como o Rio de Janeiro nos anos finais 

da escravidão. Ao contrário, essas pesquisas buscam cada vez mais historicizar a ação e os 

contextos em que os fugitivos atuavam, com destaque para a sua dimensão econômica, social 

e política. Embora a fuga fosse inerente à escravidão, nem sempre os escravos lançaram mão 

dela como recurso para a conquista da liberdade ou para a busca de maior autonomia no 

interior do sistema. Esse aspecto geral da questão também foi observado para Campina 

Grande. Nesse sentido, é possível traçar um “perfil” dos potenciais fugitivos e das condições 

históricas que poderiam facilitar ou não a ocorrência em maior ou menor grau desse 

fenômeno. De posse dos dados coletados e em diálogo com a bibliografia, tentaremos montar 

o quadro local, buscando apreender seus traços gerais e suas particularidades em relação ao 

contexto nacional.522 

                                                 
521 Para algumas leituras clássicas sobre o processo de fugas de escravos no Brasil ver, dentre outros, MOURA, 
Clovis. Rebelião da senzala. 3ª ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988. A primeira edição é de 1959; 
GOULART, Alípio. Da fuga ao suicídio: aspectos da rebeldia escrava no Brasil. Rio de Janeiro/Brasília: 
Conquista/Instituto Nacional do Livro, 1972; LUNA, Luiz. O negro na luta contra a escravidão. Rio de 
Janeiro/Brasília: Cátedra/Instituto Nacional do Livro, 1976.    
522 Se nas leituras clássicas as fugas eram muitas vezes diluídas no contexto maior da temática da resistência, 
atualmente elas vêm se transformando em objeto dotado de particularidades e com uma lógica própria de 
funcionamento. Para uma amostragem de trabalhos específicos sobre a história das fugas e dos fugitivos em 
diferentes épocas e regiões do Brasil escravista ver as seguintes referências GEBARA, Ademir. “Escravidão: 
fugas e fugitivos”. In. Estudos Econômicos. Vol. 18, 1988, pp. 103/146; GOMES, Flávio dos Santos. “Jogando a 
rede, revendo as malhas: fugas e fugitivos no Brasil escravista”. In. Tempo. Vol. 1, 1996, pp. 67/93; REIS, Liana 
Maria. “Vivendo a liberdade: fugas e estratégias de sobrevivência no cotidiano escravista mineiro”. In. Revista 
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Em comparação com os números da criminalidade escrava no município, verificamos 

um significativo acréscimo em favor das fugas, tanto em termos de ocorrências, como no total 

de participantes. Assim, enquanto no primeiro caso temos o registro de 59 crimes e a 

tipificação de 79 criminosos, no segundo temos a presença de 89 fugas e 104 fugitivos. Por 

outro lado, se os crimes envolvendo a escravaria local estavam concentrados quase em sua 

totalidade na segunda metade do século XIX, com apenas 6,8% de crimes verificados entre 

1800 e 1849 e 93,2% entre 1850 e 1888, no movimento de fugas observamos uma 

distribuição um pouco mais uniforme no tempo, embora a maioria destas também tenha se 

concentrada na segunda metade daquela centúria, ou seja, 34,8% no primeiro período e 65,2% 

no segundo, como aponta o quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Os dados indicam, com pequenas variações pontuais, um constante crescimento das 

fugas ao longo do tempo. Excetuando o alvorecer do século, quando verificamos apenas uma 

fuga, o fenômeno só fez crescer no transcurso das décadas seguintes, pulando para 10 em 

1820, 11 em 1830, uma pequena baixa em 1840, com 9 ocorrências, para retomar o ritmo nas 

décadas de 1850 e 1860, com respectivamente 12 e 14 casos registrados, e atingir o seu auge 
                                                                                                                                                         
Brasileira de História. Vol. 16, números 31 e 32, 1996, pp. 179/192; AMANTINO, Márcia Sueli. “O perfil 
demográfico do escravo fugitivo”. In. Estudos Afro-Asiáticos. Vol. 31, outubro 1996, pp. 169/188; BEZERRA 
NETO, José Maia. “Ousados e insubordinados: protesto e fugas de escravos na Província do Grão-Pará”. In. 
Topoi. Vol. 2, março 2001, pp. 73/112; SILVA, Wellington Barbosa da. “A cidade que escraviza, é a mesma que 
liberta...”: estratégias de resistência escrava no Recife do século XIX. Mestrado em História. Recife: UFPE, 
1996, especialmente pp. 19/37.            

Quadro 30: FUGAS DE ESCRAVOS DE CAMPINA GRANDE – SÉCULO XIX 

Décadas Nº absolutos Percentual (%) 

1800 01 1,1 

1810 00 0,0 

1820 10 11,2 

1830 11 12,4 

1840 09 10,1 

1850 12 13,5 

1860 14 15,7 

1870 26 29,2 

1880 06 6,8 

Total  89 100% 

FONTE: Inventário post-mortem – 1800/1888; Jornais – Século XIX; Correspondência da 

Secretaria da Polícia da Paraíba – Século XIX. 

277 



 

na década-chave de 1870, que sozinha concentra quase um 1/3 das fugas, ou seja, 26 casos. 

Como no caso do fenômeno da criminalidade, depois desta data também verificamos uma 

queda brusca no número de fugas, com apenas 6 registros na década final da escravidão.  

À primeira vista o que esses números podem nos ensinar? É possível que eles 

expressem um claro amadurecimento político da escravaria campinense ao longo do tempo, 

ao optar crescentemente por uma forma de protesto importante, que combinava em sua 

dinâmica cotidiana tanto mecanismos de negociação como de conflitos em relação aos 

senhores e demais setores da sociedade. Por outro lado, eles mostram que os escravos do 

município (ou pelo menos uma parte deles) fizeram leituras próprias e alimentaram 

expectativas em relação a determinadas conjunturas especiais, tanto em termos locais como 

nacionais. Assim, por exemplo, é interessante observar o significativo número de fugas e 

fugitivos concentrados nas décadas de 1820 e 1830, décadas de consolidação de um modelo 

de escravismo local e, de outro, do contexto ligado ao processo de independência e a da 

Regência, que contaram com a participação de setores da sociedade local, aderindo ou se 

confrontando com as facções regionais e nacionais em luta, o que abria brechas para a 

insatisfação da escravaria. Já na segunda metade do século, quando a instituição se 

deslegitimava e toda uma tradição de luta deitava raízes no tempo, os escravos aproveitaram o 

momento para fazer avançar suas reivindicações, lançando mão das mais variadas formas de 

protesto para consolidar ou conquistar novos direitos, onde as fugas se destacaram. 

Diante do quadro geral do movimento de fugas esboçado acima, é possível estabelecer 

o perfil do fugitivo típico no antigo município de Campina Grande no transcorrer do século 

XIX? Os dados da pesquisam sintetizados no quadro abaixo indicam que o escravo que 

buscava a fuga como alternativa de vida para enfrentar as agruras do cativeiro se aproximava 

das características de Pedro, escravo cuja fuga foi anunciada por diversas vezes pelo senhor 

em um jornal da capital da província no ano de 1861:  

Quadro 31: PERFIS DOS FUGITIVOS ESCRAVOS DE CAMPINA GRANDE – 
SÉCULO XIX 

  Nº absolutos Percentual (%) 
Africanos 9 8,6  

Origem Crioulos 95 91,4 
Homens 74 71,1  

Sexo Mulheres 30 28,9 
0 – 14 9 14,5 

15 – 40 48 77,4 
 
 

Faixa Etária* Acima de 40 5 8,1 
Total de Escravos 104 100 

* Cálculo feito só com os que apresentaram idade, excluídos os sem referências. 
FONTE: Inventários post-mortem – 1800/1888; Jornais – Século XIX; Correspondência da 

Secretaria da Polícia da Paraíba – Século XIX. 
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Como Pedro, a esmagadora maioria dos cativos que fugia era constituída de crioulos, 

algo facilmente explicável em função mesmo do processo de crioulização da escravaria local, 

conforme discussão feita no segundo capítulo. Desse modo, de 104 fugitivos, 95, ou 91,4% do 

total, haviam nascido no município ou na região, enquanto apenas 9 eram africanos, ou 8,6%. 

O anúncio da fuga de Pedro informa que ele contava com mais ou menos 40 anos de 

idade. Observando os dados relativos a esse tópico, chegamos à conclusão que a maior parte 

dos escravos que fugiam em Campina Grande estava situada na faixa etária de 15 a 40 anos, 

uma preocupação a mais para seus senhores, pois era justamente nessa fase que se 

encontravam os escravos mais produtivos. Assim, por exemplo, 77,4% estavam naquele nível 

de idade, enquanto que 14,5% formados por crianças ou jovens e o restante, 8,1%, constituído 

de cativos já velhos ou em processo de envelhecimento. Uma outra variável importante, 

intrinsecamente ligada à anterior, diz respeito à profissão ou ocupação dos cativos fujões. 

Quando se evadiu do domínio de seu proprietário, dentre os objetos que Pedro carregou 

consigo se encontravam um facão e uma foice, um forte indício de que se tratava de um 

escravo empregado nos serviços agrícolas. Embora não tenhamos conseguido quantificar essa 

variável, as evidências indicam que o fugitivo padrão era um trabalhador da roça, fosse ele 

empregado em pequenas, médias ou grandes propriedades. Nesse sentido, foram poucos os 

registros de fugas entre trabalhadores artesãos ou mesmo domésticos, realidade essa que não 

destoa dos padrões ocupacionais da escravaria local.                       

Além de crioulo, jovem adulto em plena atividade produtiva, trabalhador no campo, o 

potencial fugitivo da “Rainha da Borborema” era do sexo masculino, como Pedro. Os dados 

relativos ao item gênero apontam que 74 eram escravos homens, ou, em termos percentuais, 

71,1%. Quanto às mulheres cativas, representavam 28,9% do universo dos fugitivos. Como 

havia ocorrido em relação ao fenômeno da criminalidade escrava, a representação das 

mulheres no movimento de fugas está bem abaixo de seu peso demográfico no conjunto da 

população servil do município. Já vimos que, salvo variações conjunturais aqui e ali, 

predominou ao longo do século XIX um relativo e persistente equilíbrio entre homens e 

mulheres no contingente escravo local. Sendo assim, como explicar essa defasagem entre 

demografia escrava e ação política? O fato de muitas mulheres viverem isoladas em plantéis 

de um ou dois escravos, com relações muito próximas com seus senhores, talvez seja uma 

possível razão. Isso para não falar em determinadas peculiaridades da inserção da mulher 

escrava no cativeiro. Assim, por exemplo, uma região em que o casamento formal não era a 

regra, a responsabilidade da mãe solteira em relação à proteção dos filhos e dependentes 

certamente inibia a ação das escravas em direção à fuga e mesmo à criminalidade violenta. 
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Nesse sentido, é possível que a grande maioria das mulheres tenha optado por estratégias de 

resistência mais ou menos silenciosas, mas nem por isso menos eficientes, na busca por 

melhores condições de vida e defesa de sua dignidade humana, como foi o caso de Rosa, 

personagem apresentada no capítulo anterior. Ao contrário de seu filho Thomé ou seu 

sobrinho Sebastião (que optaram, respectivamente, pelo crime e pela fuga), ela manteve-se 

firme na decisão de conquistar a liberdade até o fim da vida lançando mão dos mecanismos 

tradicionais de barganha. No entanto, as mulheres poderiam ter um papel fundamental nos que 

optavam por fugir, funcionando como um importante ponto de apoio afetivo e político entre 

os fugitivos e os que permaneciam nas propriedades.523                         

  Comparando-se os padrões de fuga que vigoraram em Campina Grande no século 

XIX com estudos disponíveis para outras áreas do Brasil escravista da mesma época, é 

possível detectar determinadas analogias, mas também diferenças importantes. Dentre essas 

diferenças destacamos uma maior presença de fujões de origem africana e com ocupações 

especializadas para as outras regiões, padrões esses que se devem, em grande medida, aos 

modelos demográficos e processos históricos vivenciados em cada uma das sociedades em 

apreço.524 

A primeira notícia que temos do movimento de fugas se refere a um escravo africano, 

natural do “gentio de Angola”. Ao contrário de muitos de seus patrícios embarcados para as 

Américas, José ainda era uma criança quando desembarcou em um navio negreiro no porto do 

Recife nas décadas finais do século XVIII. Quando de sua chegada, provavelmente foi 

comprado por um comerciante que o trouxe por terra para Campina Grande, entrando para o 

mundo da escravidão pelas mãos de seu senhor Veríssimo José Caetano e de seus 

companheiros que aqui já se encontravam. Como não era um proprietário dotado de grandes 

recursos materiais e influência política, o senhor de José não tinha como disputar com outros 

proprietários locais e de outras áreas vizinhas os escravos adultos, bem mais caros e 

valorizados que “moleques”. Desde o momento em que José foi comprado e se instalou na 

                                                 
523 Para um estudo da escravidão na Paraíba que prioriza a experiência de mulheres escravas ver ROCHA, 
Solange Pereira da. Na trilha do feminino: condições de vida das mulheres escravizadas na província da 
Paraíba, 1828-1888. Mestrado em História. Recife: UFPE, 2001.    
524 Ver GOMES, Flávio dos Santos. “Africanos, crioulização e ladinização: reinvenções de identidades étnicas 
na cidade do Rio de Janeiro, século XIX”. In. CHAVES, Rita, SECCO, Carmen e MACÊDO, Tânia (Orgs). 
Brasil/África: como se o mar fosse mentira. São Paulo: EDUNESP, 2006, pp. 387/418. De resto, o autor faz uma 
observação de ordem metodológica interessante e que serve como alerta para não sucumbirmos diante de 
qualquer forma de quantitativismo, ao ponderar que “as fontes que falam das fugas e dos fugitivos africanos são 
complexas demais - possibilitando múltiplas variações metodológicas - para ficarem confinadas em categorias de 
índices, quantitativas ou tipologias”. Procuramos levar em consideração essa lição de método, ao conjugarmos 
dados quantitativos com a análise da experiência concreta de escravos em seus contextos históricos.    
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casa de seu novo senhor, passou a cuidar junto com esse das poucas cabeças de gado vacum e 

cavalar da propriedade e assim permaneceu até a morte do patrão em 1789. Nesse mesmo ano 

foi aberto o inventário pela mulher do inventariante, Antonia Maria da Conceição. No 

montante constavam 25 animais, alguns “trastes de casa”, dívidas ativas e passivas e uma 

casinha na vila. O principal bem do casal, entretanto, era mesmo José, único escravo do 

espólio, descrito como sendo um moleque de “idade que representa 11 anos” e avaliado em 

80$000, valor esse que significava mais de 43% do total de todos os bens inventariados, 

alçados em pouco mais de 184$000.  Na partilha José acabou sendo dividido entre a viúva 

meeira e a legítima do único filho do casal, um órfão de 8 meses de nome Antonio. Ao que 

parece, um tempo depois a viúva contraiu segundas núpcias com Mathias Gonçalves Ferreira. 

Entre a data do inventário e 1805 não temos notícia de José. Nesse meio tempo, o que teria 

acontecido com ele? Continuou a trabalhar na propriedade de seu antigo senhor, agora ao lado 

da viúva e de seu novo marido? Ou será que estes optaram por alugá-lo, como às vezes 

acontecia com escravos em que órfãos tinham participação? Suas condições de vida teriam 

piorado em relação há tempos passados? Infelizmente não temos como responder com 

precisão a essas indagações. O que podemos afirmar, com uma certa margem de certeza, é 

que nesse intervalo de 16 anos José deixou de ser um “moleque” e se transformou num 

homem feito; de um cativo boçal passou a ser um escravo ladino. Com isso ele aprendeu com 

a própria experiência vivida, passando a compreender um pouco melhor o funcionamento do 

cativeiro. Tanto é assim que quando em 1805 Mathias Gonçalves Ferreira veio perante o juiz 

de órfãos local, o sargento-mor Paulo de Araújo Soares, prestar contas dos bens e pessoa de 

seu enteado, Antonio se queixou amargamente do comportamento de José, pois este “deu’ 

para fugir. Em vista da dificuldade de manter o domínio sobre o referido escravo, acabou por 

vendê-lo por 140$000.525 

A propósito, observando-se a distribuição dos nove escravos de origem africana que 

fugiram ao longo do tempo em Campina Grande, percebemos que esse movimento se 

concentrou majoritariamente na primeira metade do século, um momento em os cativos 

naturais da África representavam por volta de 1/3 da escravaria local. Assim, em 1828, um 

outro africano do “gentio de Angola” resolveu seguir os passos que José havia dado pouco 

                                                 
525 Ver Inventário de Veríssimo José Caetano-1789. ADJFACCG. Segundo a legislação civil em vigor à época, 
emanada das Ordenações Filipinas, cabia ao tutor nomeado pelo juiz de órfão zelar pelos bens e pela pessoa dos 
herdeiros menores de 21 anos de idade. Caso, por exemplo, resolvesse se desfazer de algum desses bens o tutor 
teria que comunicar, antecipadamente e por escrito, à referida autoridade. Depois de analisar se a operação era 
benéfica para o tutelado, o juiz podia ou não autorizar o negócio. Ao vender José e só depois comunicar 
verbalmente ao juiz, o tutor de Antonio não cumpriu com esse preceito. Por isso mesmo foi seriamente 
repreendido pelo curador geral dos órfãos, o que não impediu que a transação fosse mantida.       

281 



 

mais de duas décadas antes. Trata-se do angolano Antonio, 20 anos, que a exemplo de seu 

conterrâneo e companheiro de cativeiro, também era escravo único do espólio do finado 

Nicolau Pereira de Melo, morto em 1827. Quando da abertura do inventário no ano seguinte, 

Antonio foi avaliado em 150$000 e dividido na partilha entre a inventariante Maria da Veiga 

Leitão e os 7 filhos órfãos do casal. Em 25 de novembro daquele mesmo ano, a viúva-tutora 

dos menores veio a juízo se queixar de Antonio, que segundo ela “é de tão péssima conduta 

que atualmente anda fugido, de que resulta ter feito a suplicante grandes despesas em 

tomadas, além de perder o serviço do mesmo”.526 Como se com esse gesto o dito escravo se 

recusasse a continuar a servi-la, pediu autorização para permutá-lo pela crioula Faustina, 

cativa pertencente a Manoel Lopes Dias. 

Parte da historiografia brasileira e internacional já destacou, com razão, que a 

escravidão representava um verdadeiro fardo para os cativos, expresso nas longas jornadas de 

trabalho, nos maus-tratos, no terror cotidiano etc. Contudo, é preciso lembrar também que os 

senhores não deixavam de pagar o seu preço pela dominação. Nesse sentido, do mesmo modo 

que o ser escravo implicava num aprendizado político permanente, o ser senhor também o era, 

isso no contexto de uma sociedade que era ao mesmo tempo profundamente desigual e 

interdependente. A documentação que trata das fugas de cativos em Campina Grande, 

especialmente a cartorária, nos leva a vislumbrar aspectos cadentes dessas complexas relações 

tecidas cotidianamente.  

As conjunturas que antecediam e sucediam à morte dos senhores implicavam em 

momentos de mudanças e expectativas, não só para estes e seus familiares como também para 

a escravaria. Da parte dos proprietários isso implicava em divisões dos bens que podiam 

acarretar perdas materiais e simbólicas, principalmente se lembrarmos que geralmente as 

proles eram extensas, para não falar na profusão de doações para terceiros, como as de caráter 

religioso e filantrópico, alimentadas pela ideologia de um catolicismo barroco, implicando em 

novos rearranjos cujo equacionamento nem sempre era de fácil resolução. Esse aspecto da 

questão também se refletia na relação dos herdeiros com os escravos.  Grosso modo, quase 

sempre acontecia de uma parte do plantel ser sacrificada para pagamente de dívidas e custas 

geradas pelo próprio inventário. Porém, exceção talvez dos anos finais do cativeiro, a maior 

                                                 
526 Ver Inventário de Nicolau Pereira de melo-1828. ADJFACCG. A exemplo de Antonia Maria da Conceição, 
Maria da Veiga Leitão também casou em 2ª núpcias logo depois que enviuvou. Seu novo marido, Inácio 
Francisco de Macedo, tornou-se tutor dos seus 7 filhos. O curioso é que 10 anos depois, em 1838, este veio a 
juízo pedir autorização para trocar um outro escravo Angola, provavelmente comprado nesse intervalo de tempo, 
pela crioula Ana, visto temer perder o africano “pelas muitas fugidas que fazia”. Ver Auto de contas tomadas a 
Inácio Francisco de Macedo, tutor dos órfãos filhos do falecido Nicolau Pereira de Melo-1838. Documento 
avulso. ADJFACCG. 
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parte dos cativos permanecia no espólio a fim de ser dividida entre a meação do defunto e a 

legítima dos demais herdeiros. Se antes havia uma direção mais ou menos centralizada da 

escravatura em mãos do cabeça do casal, agora estávamos diante de uma pulverização da 

dominação, na medida em que um mesmo escravo passava para o domínio de vários amos. Os 

casos mais complicados eram aqueles em que, além da existência de mais de um amo na 

posse de um mesmo escravo, ainda por cima esses senhores eram órfãos. Nesse caso, em 

função da idade precoce e do pouco trato destes órfãos com escravos, era preciso a presença 

de um tutor hábil para mediar os múltiplos interesses em jogo, algo que nem sempre 

acontecia, pois os tutores tinham interesses que nem sempre eram os mesmos dos seus 

tutelados. Mesmo que esse processo não começasse do nada, pois havia uma determinada 

tradição disseminada entre os potenciais senhores desde a mais tenra idade, o fato é que a 

política de dominação senhorial tinha que recomeçar a cada nova partilha de um plantel. Em 

outras palavras, o processo que transformava um senhorzinho ou sinhazinha em senhor e 

senhora com plenos direitos implicava em tempo, com as idas e vindas típicas dessas 

situações humanas conflituosas.             

Se por um lado, em determinadas conjunturas, as implicações da morte do senhor e 

posterior partilha dos bens entre os herdeiros poderiam ir se acomodando, por outro lado os 

seus efeitos poderiam acarretar mudanças drásticas na vida da escravaria. As mais sentidas 

estavam ligadas às vendas indesejadas, às rupturas de laços familiares e de parentesco, à 

suspensão de direitos conquistados no dia a dia, ligados a ritmos e demais condições de 

trabalho etc. Porém, é preciso não esquecer que esses momentos poderiam significar um 

alívio para muitos deles, ao se verem livres de um proprietário particularmente rígido e 

poderem manipular, na medida do possível, alguns elementos de indefinição abertos com 

esses eventos. Para além do bem e do mal, diante desses delicados momentos das relações 

sociais, os escravos pareciam ter uma aguda percepção, procurando tirar partido para si e para 

os seus. As muitas histórias de fugas e fugitivos de Campina Grande nos colocam no âmago 

do problema que vimos anunciando até aqui. 

Em 15 de janeiro de 1819, morria Rosa Maria de Santa Ana, deixando aos cuidados do 

viúvo, seu marido Domingos de Faria Cavalcante, 4 filhos, todos menores de idade. No 

inventário confeccionado no ano seguinte, foram dados à descrição 5 escravos, a saber: José, 

do gentio de Angola; Luiza, crioula; Maria, crioula, e os crioulinhos Matheos e Antonio. Não 

fica claro se entre esses cativos havia algum vínculo de parentesco, embora possamos 

suspeitar que José fosse companheiro de Maria ou Luiza e pai dos crioulinhos Matreos e 

Antonio. O certo é que o único escravo africano do plantel foi adjudicado para pagamento das 
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custas do inventário, do funeral da defunta e da meação do inventariante, e os demais escravos 

divididos entre este último e os órfãos, para quem ficaram trabalhando no serviço de cultura. 

Certo também é que um ano depois de feita a partilha, em 10 de outubro de 1821, o viúvo-

tutor teve que se desfazer de Luiza, pois aquela escrava: 

Tem abusado e desconhecido ao suplicante de tal forma que em nada lhe 
quer obedecer fazendo atualmente fugidas que motivam despesas ao 
suplicante, de forma que haverá três meses que anda fugida em perigo do 
suplicante perder ou ser rematada em comarca diferente (...) tudo em 
prejuízo dos órfãos seus filhos e ter a mesma escrava desenganado ao 
suplicante que o não serve e que lhe procure outro senhor. 527                    

O que teria acontecido no intervalo de tempo entre a morte de Rosa Maria de Santa 

Ana e a petição de Domingos de Faria Cavalcante, rogando a autorização do juiz de órfãos 

para vender Luiza? Estaria o viúvo usando o pretexto da fuga para simplesmente justificar 

perante a justiça a autorização para vender uma escrava e com o dinheiro arrecadado comprar 

um outro cativo mais produtivo? Do ponto de vista de Luiza, o mais provável é que 

determinados arranjos dos quais antes ela desfrutava tenham sido desfeitos entre um momento 

e outro. É possível que ela fosse até então uma escrava doméstica, e em função disso 

mantinha alguns ganhos junto à finada. Ao que tudo indica, com a morte desta última, Luzia 

passou a trabalhar nos serviços da roça para “sustentação” dos órfãos e do viúvo, em conjunto 

com os demais escravos. Seja como for, o fato é que as mudanças daí advindas alteraram a tal 

ponto seu estado de espírito que as constantes fugidas que passou a fazer inviabilizaram, na 

prática, a continuação da dominação de seu antigo senhor. Com isso este foi obrigado a 

vendê-la para um outro amo, quem sabe até de sua prévia escolha ou anuência.     

Fato semelhante também aconteceu com uma outra Luiza, só que em circunstâncias 

históricas um pouco diferentes. Luiza era a única cativa dos nossos conhecidos José Luis 

Pereira da Costa e Ana Escolástica do Rego Barros. Quando essa última morreu, em 1841, a 

escrava foi descrita no inventário como sendo uma crioula, com 20 anos de idade e avaliada 

em 400$000. Na partilha dos bens avaliados em pouco mais de 2.300$000, ela acabou sendo 

dividida entre o viúvo e o órfão Matias do Rego Barros. Algum tempo depois, Luiza deu à luz 

a uma criança do sexo feminino, também partilhada entre pai e filho. Infelizmente sabemos 

muito pouco da vida da escrava em anos anteriores. Contudo, em 1844 o seu senhor veio 

reclamar de seu comportamento nos últimos tempos, visto que a “Referida escrava pela sua 

reprovada e incorrigível conduta tem-se tornado de nenhum préstimo ao serviço doméstico do 

                                                 
527 Ver Inventário de Rosa Maria de Santa Ana-1820. ADJFACCG. 
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suplicante e de seu filho; e por esta razão dando lugar a repetidas despesas para a sua 

captura”.528                         

Diante de tal impasse, e “querendo o mesmo suplicante evitar os prejuízos causados, e 

ao mesmo tempo prevenir a perda da mesma escrava em uma dessas fugidas”, José Luis 

Pereira da Costa solicitou ao juiz de órfãos permissão para trocar as partes que seu filho tinha 

na escrava Luiza e em sua prole por um outro escravo chamado Antonio, 12 anos de idade, 

avaliado em 315$000. Além de ter em vista “promover o bem estar de seu filho, fazendo 

progredir a sua legítima materna”, com essa transação o senhor esperava manter um controle 

mais rígido e exclusivo sobre a escrava, pondo assim um freio em sua rebeldia. Ao que tudo 

indica, as esperanças senhoriais foram frustradas. Tanto é assim que dentre os cinco escravos 

constantes do espólio do finado, em 1856, não constava o nome de Luiza nem tampouco o da 

filha dela. Caso não tenha morrido nesse intervalo de tempo, o mais provável é que a escrava 

tenha continuado a escapar das garras senhoriais ou mesmo sido vendido. Tanto em uma 

hipótese como em outra, mais uma vez estamos diante da determinação de uma escrava em 

não querer mais permanecer sob o domínio de seu antigo senhor, devido a mudanças nas 

relações de poder advindas com a morte de um proprietário e posterior partilha de bens entre 

herdeiros.529 

No mesmo ano em que o senhor de Luiza foi perante o juiz reclamar do 

comportamento pouco condizente com o que seria esperado de uma escrava fiel e obediente, 

de acordo com a lógica senhorial, cruzamos com o destino de um outro cativo que haveria de 

dar muito que falar algum tempo depois. Naquele mesmo ano de 1844, morria Bárbara Maria 

do Espírito Santo, casada com Domingos Batista dos Santos. Dentre os bens do casal se 

achavam 4 escravos: Semiana, crioula, 20 anos; Matias, mulato, 7 anos; Manoel, crioulo, 6 

anos e Marcos, cabra, 3 anos. Estes foram divididos entre o inventariante e seus três filhos 

órfãos. Por ter sido nomeado tutor, coube ao viúvo prestar contas dos bens e pessoas dos seus 

filhos a partir de então. Numa das tomadas de contas, realizadas em 1858, o tutor reclamou de 

Marcos, naquela época um jovem robusto com seus 17 anos, já que ele “tornou-se ruim, 

preguiçoso e vadio, em ponto de fazer em um mês dez fugidas, a ponto de servir mais de 

prejuízo do que interesse, pois há doze anos para cá que vivia constantemente em fugida”.530 

                                                 
528 Ver Documento avulso-1844. SEDHIR/UFCG. Ao que tudo indica, originalmente esse documento era parte 
integrante do inventário da viúva que se dispersou com o tempo. Para o inventário ver Inventário de Ana 
Escolástica do Rego Barros-1841. ADJFACCG.     
529 Ver Inventário de José Luis Pereira da Costa-1856. ADJFACCG. 
530 Ver Inventário de Bárbara Maria do Espírito Santo-1844. ADJFACCG. 
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Como se pode perceber, a tática empregada por Manoel foi mitigar o poder senhorial, 

e assim buscar negociar melhores condições de vida , através de “doses homeopáticas” de 

pequenas e freqüentes fugas. Como isso não fosse possível, pois Marcos continuou a ser um 

escravo fujão incorrigível, não restou alternativa ao senhor e tutor a não ser pedir autorização 

para vendê-lo por 1.300$000, antes que fosse tarde demais. As fugas costumavam ocorrer 

com mais freqüência quando a fatores microscópicos das relações cotidianas entre senhores e 

escravos se somavam conjunturas particularmente críticas para o futuro da própria instituição 

escravista. Foi justamente o que ocorreu nos decisivos anos de 1870, não por acaso o período 

em que mais se registrou defecções nas hostes senhoriais, tanto em função da especificidade 

de fatores locais, como de razões nacionais. Nesse contexto, de um lado crescia o aprendizado 

e a ousadia política dos cativos e, inversamente, se acentuavam as dificuldades para a 

continuação da dominação tradicional das elites proprietárias.  

Paradigmático a esse respeito é uma história que se passou em 1876. No inventário de 

Francisca Cardolina da Paz, aberto em 1871, constava uma série de bens, tais como terras, 

gado vacum e cavalar, casas, equipamentos para beneficiamento de algodão e 4 escravos, num 

montante avaliado em quase 6.000$000. Dentre os escravos se destacava Sebastião, 18 anos, 

avaliado em 1.000$000. Quando da partilha dos bens entre o inventariante meeiro Manoel 

Tavares de Melo e o filho único do casal, o órfão de 6 anos Joaquim, Sebastião foi dado em 

quinhão na legítima deste último. Entre essa data e a prestação de contas por parte do pai 

tutor, em 1876, o referido escravo começou a fugir, a tal ponto que se tornou totalmente 

insubordinado, faltando não só ao serviço como também com respeito ao seu senhor. Em 

função desse quadro de tensão permanente, o viúvo tutor sugeriu a permuta do escravo fujão 

por bens remanescentes do casal, tais como terras e equipamentos de beneficiamento de 

algodão. O mais interessante foi a forma que Manoel Tavares de Melo encontrou para 

justificar o pedido junto ao juiz de órfãos. Segundo ele, tal demanda se justificava “tendo em 

vista a depreciação do elemento servil e o ônus de que está sobrecarregada este tipo de gênero 

da propriedade em nosso país”.531            

    Os termos “depreciação” e “ônus” comportam naquele contexto múltiplos 

significados. Ao empregá-los, o senhor certamente estava se referindo a sua dimensão 

econômica. Passada a febre dos preços recordes propiciados pelo tráfico interprovincial, em 

meados daqueles anos o valor dos escravos começava a decair paulatinamente, isso para não 

falar dos diversos tipos de impostos que recaiam sobre os mesmos: meia-sisa, taxas de 

                                                 
531 Ver Documento avulso-1876. SEDHIR/UFCG; Inventário de Francisca Cardolina da Paz-1871. 
ADJFACCG.  
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matrícula, averbação e transferência etc. Contudo, eles comportam também uma outra leitura. 

Ao empregar aquela linguagem, a classe senhorial local (simbolizada aqui na pessoa de 

Manoel Tavares de Melo) estava reconhecendo, à sua maneira, as dificuldades para 

administrar aquele peculiar tipo de “propriedade”, numa época de crescente deslegitimação do 

cativeiro e intensificação da resistência negra. 

Mais ou menos por essa mesma época, a seca castigava Campina Grande e região, 

trazendo incertezas e apreensões para muitos, e benefícios para uns poucos espertos que a 

transformaram em instrumento de ganhos políticos e econômicos. Nesse contexto, alguns 

escravos se aproveitaram para fugir e se revoltar contra o domínio senhorial. O exemplo de 

Maria talvez não fosse isolado. Essa escrava fez parte do espólio da finada Edvirges Maria da 

Conceição, morta em 1873. Neste ano, Maria contava com 12 anos de idade e era filha de 

uma outra escrava do plantel chamada Teresa, de 40 anos.532 Na partilha final, feita pelo 

viúvo meeiro João José Guimarães, Maria ficou como propriedade dos 10 órfãos do casal. Na 

condição de pequeno proprietário, o inventariante e tutor de seus filhos passou por grandes 

dificuldades, em função do “flagelo da seca” daí a 5 anos. Por isso mesmo, no ano de 1878, 

em pleno auge da estiagem, veio pedir autorização legal para vender a escravinha. Como 

causa extra para tal gesto, ele alegou que Maria “deu para fugir”, se juntando com um grupo 

de retirantes sertanejos estacionados nos arredores da cidade. Temendo que a revolta da cativa 

contra seus “senhorinhos” se agravasse, o juiz de órfãos consentiu no “negócio”.533 

Determinados contextos tinham efeitos diretos sobre a resistência escrava. Este foi o 

caso da Guerra do Paraguai. Há evidências, para diferentes partes do país, de que a escravaria 

fez uma leitura própria dos acontecimentos, vendo no conflito uma possibilidade de 

emancipação, num momento em que elites e autoridades tinham cada vez mais dificuldades 

para manter a ordem interna, em função dos esforços bélicos nos campos de batalha externos. 

Este parece ter sido o caso de um grupo de escravos da comarca de Goiana, região fronteiriça 

com a Paraíba. Segundo correspondência de autoridades locais, os “fábricas” dos engenhos 

Miriam, Jardim, Boa Vista, Pau Amarelo e outros de dito termo projetavam se rebelar e matar 

seus senhores naquele crítico ano de 1865. O mais interessante em tudo isso era o que os 

cativos pretendiam fazer depois de se rebelarem e trucidarem seus donos. A mesma fonte 

                                                 
532 Ver inventário de Edvirges Maria da Conceição-1873. ADJFACCG. É possível que nesse intervalo de tempo 
a mãe de Maria tenha morrido vítima da penúria e da fome enfrentadas pelos pobres de uma maneira geral 
naquele momento. Além de sua idade relativamente avançada, ela foi descrita no inventário como sendo uma 
escrava doente.   
533 Ver Autuamento de uma petição de João José Guimarães-1878. Documento avulso. ADJFACCG.  
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informa que “constou-me mais que esses escravos diziam que, depois de mortos os senhores, 

iriam para o Paraguai buscar a sua liberdade, que havia sido usurpada”.534 

Se na Paraíba não temos notícia de ter se reproduzido “tão horrível atentado” contra a 

ordem escravista, nem por isso a situação deixava de ser preocupante. Há claras evidências de 

que a escravaria local utilizou a mencionada conjuntura a seu favor. Não é sem motivo que 

aumentou o número de fugas na província como um todo e em cada uma de suas micro-

regiões. Assim, por exemplo, o anúncio e a divulgação, por parte de autoridades, de negros 

libertados para a participação na guerra animaram os espíritos de alguns cativos, estimulado o 

movimento de fugas. Segundo dados oficiais, o número de fugas na província pulou de 28 

para 56 entre as décadas de 1850 e 1860, um recorde na segunda metade da centúria. Em 

Campina Grande, se isolarmos o total de fugas no período do conflito, ou seja, 1864 e 1870, 

temos um total de 10 ocorrências, o que corresponde a mais de 11% do verificado em todo o 

século. Nesse sentido, acreditamos que de alguma maneira ou de outra o clima da “maldita 

guerra” tenha influenciado na disposição de luta dos fugitivos da “Rainha da Borborema”.535                      

Em 1989, em pleno clima político e intelectual do centenário da abolição da 

escravatura no Brasil, os historiadores Eduardo Silva e João José Reis publicaram um texto no 

qual buscavam traçar uma tipologia das fugas no contexto da sociedade escravista 

brasileira.536 Vistas como uma das mais importantes formas de resistência escrava ao 

cativeiro, as fugas de escravos em nosso país poderiam ser agrupadas quanto à tipologia em 

dois grandes blocos: as fugas reivindicatórias e as fugas rompimentos. Segundo os autores, as 

primeiras estavam ligadas a demandas pontuais da vida cotidiana dos cativos frente a seus 

senhores, e não apontariam para a ruptura, mas sim para a negociação de melhores condições 

de vida e trabalho no interior do próprio sistema; eram fugas relacionadas, por exemplo, a 

maus-tratos, separação de entes queridos, quebra unilateral de acordo etc. Essa modalidade de 

fuga, predominantemente individual, poderia se efetivar ou permanecer como ameaça, 
                                                 
534 Ver Delegacia de polícia de Goiana, em 23 de abril de 1865. DA-10. APP. Para alívio das autoridades e dos 
senhores o plano foi delatado por uma escrava. Para uma visão de conjunto da chamada Guerra da Tríplice 
Aliança e da participação dos escravos no conflito ver SOUSA, Jorge Prata de. Escravidão ou morte: os 
escravos brasileiros na Guerra do Paraguai. Rio de Janeiro: MAUAD/ADESA, 1996.    
535 Ver LIMA, Maria da Vitória Barbosa. Op. cit. 64. Na documentação pesquisada, é relativamente comum a 
menção à libertação de escravos para a guerra, seja por iniciativa pessoal dos senhores, seja por decisão do 
Estado. Um presidente da província informou que só em sua gestão foram libertados e embarcados para os 
campos de batalha 86 deles. Ver Relatório que o Dr. Inocêncio Seráfico de Assis Carvalho passou a 
administração ao 2º vice-presidente padre Francisco Pinto Pessoa em 29 de julho de 1868. 
<www.crl.edu/cont/brazil/pari.htm> Acessado em março de 2006.     
536 Ver REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989, pp. 62/78. Referimo-nos especificamente ao capítulo 4º, intitulado “Fugas, 
revoltas e quilombos: os limites da negociação”, escrito por Eduardo Silva. Esse pequeno livro, na verdade um 
conjunto de artigos publicados originalmente em revistas especializadas, haveria de desempenhar um importante 
papel no redesenhar da temática da resistência escrava no Brasil desde então. 
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durando geralmente poucos dias ou mesmo horas. Ela funcionava como uma espécie de 

“válvula de escape” para amenizar as tensões latentes no cotidiano de senhores e escravos. 

Quanto à segunda modalidade de fugas, se caracterizava por seu caráter de ruptura com a 

ordem escravista, resultando quase sempre na formação de quilombos ou mesmo a sua 

transformação em uma insurreição no curso dos acontecimentos. Contudo, não havia uma 

separação rígida entre um tipo e outro de movimento, podendo, por exemplo, uma negociação 

frustrada entre escravos e senhores resultar num confronto mais ou menos aberto com o 

sistema e vice-versa, em função de contextos históricos específicos. Por outro lado, os 

escravos podiam fugir para “fora” ou para “dentro”, podendo se afastar em maior ou menor 

grau das malhas do sistema. Grosso modo, o primeiro tipo de fuga predominou até a segunda 

metade do século XIX, quando os escravos eram obrigados a lutar isoladamente pela 

liberdade em lugares ermos, contando com pouco ou nenhum apoio de outros setores sociais. 

A segunda travava-se no interior do próprio sistema, quando a luta dos escravos ganhou um 

novo significado histórico e passou a contar com o apoio de novos aliados, tais como os 

grupos urbanos de classe média nas cidades. Grosso modo, o primeiro tipo de fuga 

predominou até a segunda metade do século XIX, período de vigência do paradigma 

ideológico colonial, quando o consenso dos grupos sociais livres era forte o suficiente para 

“blindar” a escravidão de um ataque de morte por parte de escravos, enquanto o segundo se 

intensificou com a crise daquele paradigma, coincidindo com a crescente deslegitimação da 

instituição e a emergência do movimento abolicionista, conjuntura essa que acabou 

contribuindo para transformar a natureza mesmo do protesto escravo nas décadas finais dos 

oitocentos.  

Embora cite exemplos de outras regiões, o texto em análise pauta-se quase todo ele na 

realidade do Rio de Janeiro e da Bahia, lócus privilegiado das pesquisas dos autores. Por isso 

mesmo é que, antes de qualquer generalização, devemos levar em consideração trabalhos 

posteriores que nuançaram e ampliaram os argumentos dos autores.537 Feitas essas 

considerações prévias, achamos interessante confrontar as idéias acima expostas com as 

                                                 
537 Dois exemplos bastam. Em trabalho citado em nota anterior o historiador Wellington Barbosa mostra que, 
ainda na primeira metade do século XIX, Recife se transformou numa espécie de “cidade esconderijo”, para 
onde afluíam escravos fugidos da zona urbana e rural no sentido de ali construírem a liberdade possível. Por sua 
vez, Flávio dos Santos Gomes demonstrou que mesmo as comunidades de fugitivos que se reuniam para formar 
quilombos em lugares aparentemente isolados, fossem nos arredores das cidades, nas montanhas e matas, não 
viviam de todo isoladas dos mundos da escravidão que continuavam a gravitar ao seu redor. Ao contrário. Com a 
sua original noção de “campo negro”, o autor contribuiu em muito para evidenciar que havia um conjunto de 
relações (às vezes conflitantes, mas na maior parte das vezes solidárias) entre os negros fugitivos, os que 
permaneciam nas senzalas e até grupos de homens livres. Ver SILVA, Wellington Barbosa da. Op. cit. pp. 10/37; 
GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 34/52.         

289 



 

conclusões as quais chegamos ao final da pesquisa acerca do significado do movimento de 

fugas no município de Campina Grande, ao longo do século XIX. 

Conforme temos apontado até aqui, a fuga era vista como uma arma potencial para a 

maioria dos escravos locais barganharem melhores condições de vida e trabalho no contexto 

da escravidão, utilizada preferencialmente quando outros mecanismos tradicionais falhavam. 

Talvez por isso a correlação fugas/formação de quilombos não tenha sido uma constante no 

caso de Campina Grande e, quiçá, na Paraíba como um todo. São poucas as informações que 

temos até o presente de comunidades de fugitivos, com exceção de uma situada em terras do 

sertão, em fins do século XVII, uma outra resultado de uma possível incursão de 

remanescentes de Palmares que teriam se instalado em terras paraibanas próximas a 

Pernambuco, no princípio do século XVIII, após o destroçamento daquele histórico mocambo 

e, por fim, uma terceira situada nas proximidades do engenho Espírito Santo, no litoral, 

destruída em 1851 pelas forças repressoras.538 De todo modo, há evidências, desde pelo 

menos a década de 1830, de que as matas que circundavam o território do município se 

constituíam num estratégico refúgio para cativos desgarrados e outros “fora-da-lei’, e por isso 

elas se transformaram em objeto de preocupação não só dos senhores como também das 

autoridades responsáveis pela manutenção da ordem pública. Em função de conflitos 

generalizados entre herdeiros, o escravo Manoel, cabra, 20 anos, aproveitou a ocasião para 

fugir em meados de 1833. Segundo informações dos interessados, ele se encontrava “nos 

matos” que circundavam a então Vila de Campina Grande há pelo menos dois meses.539 Não 

sabemos ao certo quanto tempo ele aí permaneceu. O certo é que o matagal e a geografia 

íngreme do lugar haveriam de se transformar num esconderijo natural para escravos da região. 

Depois de se envolverem em ações criminosas no ano de 1860, os já mencionados escravos 

José Buriti, Rufino, Joaquim e Januário também se refugiaram “nas matas”. Igual destino 

seguiram Antonio e Firmino, escravos de Alexandrino Cavalcante de Albuquerque, que após 

atentarem contra a vida de Antonio Freire de Andrade se evadiram nos matagais próximos ao 

lugar Marinho. Com o tempo, a fama destes personagens foi se agigantando, a tal ponto que 

passaram a ser conhecidos na região como os “negros do mato”, o contraponto rebelde da 

sinistra figura do capitão do mato contratado pelos senhores para persegui-los e prendê-los.   
                                                 
538 Ver AQUINO, Aécio Villar. “Quilombos e remanescentes de quilombos na Paraíba”. In. MOURA, Clóvis 
(Org). Os quilombos na dinâmica social do Brasil. Maceió: EDUFAL, 2001, pp. 255/268. A existência de quase 
duas dezenas de comunidades remanescentes de quilombolas, localizadas na Paraíba de hoje, pode ser um 
indício de que no passado escravista existiu um número bem maior de mocambos do que até agora as pesquisas 
foram capazes de mostrar, mesmo que se admita que nem todas elas tenham sido originadas de grupos de 
escravos fugitivos.     
539 Ver Traslado dos autos de inventário do falecido Francisco José Nunes e sua mulher Angélica Carneiro de 
Sampaio-1834. ADJFACCG. 
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É possível que esses escravos fugidos vivessem do que encontrassem no habitat das 

matas, de pequenos furtos e do adquirido com os companheiros que permaneciam no 

cativeiro, através de incursões periódicas nas propriedades e no núcleo urbano do município. 

A esse respeito, há indícios de que eles montaram uma rede subterrânea de solidariedade com 

a escravaria local e outros sujeitos sociais. Em correspondência com o chefe de polícia da 

província, o delegado de Campina Grande, João Peixoto de Vasconcelos, se queixava das 

dificuldades de prender o escravo Firmino e seus companheiros: 

Esse negro é criminoso há 3 anos pouco mais ou menos, o seu senhor 
Alexandrino possui outros escravos espalhados em algumas fazendas, onde 
seus parceiros o acoita, e não sabe-se lugar certo de sua residência, e tem 
escapado a algumas diligências que tenho procedido; em companhia dos 
escravo Firmino, anda também um negro de nome Manoel do Carmo, 
criminoso de tentativa de morte neste termo.540 

Alguns dias depois, essa mesma autoridade voltaria ao assunto em nova 

correspondência assim expressa: 

Há poucos dias sabendo, que estes negros tinham sido vistos na fazenda de 
seu senhor Alexandrino no Riachão duas léguas desta cidade imediatamente 
dirige-me apressadamente com um oficial de justiça e a força de meu 
comando para dito lugar, varejei todas as casas e lugares, que desconfiava 
encontrá-los, porém não foi possível encontrá-los. Há três anos pouco 
mais ou menos, 2 ditos negros freqüentam este termo, e me consta, 
que tem se feito muitos desatinos (...). Só eles sendo protegidos de 
alguns, podem a tanto tempo iludir a polícia, que consta-me que 
qualquer movimento de força são eles avisados.541    

Como podemos verificar, os escravos campinenses construíram ao longo do tempo o 

seu “campo negro”, um substrato político e cultural que informava a resistência cotidiana. Em 

determinadas circunstâncias, os interesses destes negros fujões com a escravaria que 

permanecia resistindo com outras armas nas senzalas (ou ranchos) poderiam resultar em 

alianças políticas bastante perigosas para a elite escravista. É o que parece ter acontecido na 

conjuntura que cercou a revolta do Quebra-Quilos, que teve em Campina Grande o seu 

epicentro. Naquele contexto de desordem social a escravaria, em aliança com libertos, 

aproveitou a ocasião fazer avançar a sua luta, protagonizando talvez a única insurreição de 

escravos locais da qual temos conhecimento. Coincidência ou não, o fato é que à frente dos 

grupos de negros levantados contra senhores e autoridades, naqueles dramáticos dias meses 

                                                 
540 Ver Correspondência do delegado de polícia da cidade de Campina Grande ao chefe de polícia da província. 
Ofício de 1 de setembro de 1874. Cx. 060. AHPB.  
541 Ver Correspondência do delegado de polícia da cidade de Campina Grande ao chefe de polícia da província. 
Ofício de 09 de setembro de 1874. Cx. 060. AHPB.  
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finais de 1874, aparecem com destaque os irmãos cativos Firmino e Manoel do Carmo, 

tentando conquistar, mesmo que na “marra”, a tão sonhada liberdade para si e os seus.542 

   Se a região de Campina Grande e os arredores mais próximos a ela eram os locais 

preferenciais para as incursões dos escravos, uma parcela deles acabou optando e/ou sendo 

forcada a fugir para outros municípios e províncias. Nisso o próprio perfil sócio-econômico e 

a localização geográfica da “Rainha da Borborema” ajudavam, na medida em que seu 

território era ponto de passagem obrigatório entre o litoral e o sertão, gerando um fluxo 

permanente de mercadorias, pessoas, idéias e informações sem fim, realidade essa que não era 

de todo desconhecida da escravaria. Esse movimento obedecia a uma dupla dimensão. De um 

lado os cativos locais fugiam em direção a outros lugares, mas também o município acabava 

se transformando em ponto de atração para fugitivos de outras localidades.543 

Vejamos alguns exemplos. Em 1824, os africanos Francisco e Joaquim, com 30 e 45 

anos, respectivamente, fugiram. É provável que se tratassem de dois malungos embarcados no 

porto de Luanda, e comprados depois de desembarcados no porto do Recife e trazidos em 

seguida para Campina Grande, onde passaram a trabalhar nas lides agrícola, ao lado de outros 

companheiros de cativeiro. Com o tempo, podem ter passado a desfrutar de certas conquistas, 

tais como o cultivo de uma roça própria. Prova disso é que consta que eles tinham parte nos 

roçados de algodão e legumes plantados na propriedade de seus senhores. Essas pequenas 

conquistas podem ter sido colocadas em perigo quando da morte de Vicência Maria de Jesus, 

e a subseqüente abertura do inventário e partilha dos bens entre o viúvo meeiro e os seis 

herdeiros. Em função desse quadro, agravado pelas escaramuças provocadas pelos revoltosos 

da Confederação do Equador em nível local, os dois africanos do “gentio” de Angola 

avaliaram ser aquela uma ocasião propícia para fugir, como de fato fugiram. Talvez por não 

conhecerem tão bem o terreno, acabaram sendo presos algum tempo depois na Vila do Rio do 

Peixe, situada no sertão da província.544 

                                                 
542 Para maiores detalhes ver LIMA, Luciano Mendonça de. Derramando susto: os escravos e o Quebra-Quilos 
em Campina Grande. Campina Grande: EDUFCG, 2006, especialmente pp. 157/227.     
543 Esse aspecto nos deve alertar para o fato de que a elaboração de uma história dos fugitivos no Brasil e nas 
Américas implica o esforço de diversos pesquisadores e instituições, na medida em que esse processo tem pelo 
menos duas pontas: o local de partida (ou origem) e o local de refúgio (ou chegada), seja em dimensão local, 
regional, nacional e até internacional. No Brasil, os maiores esforços e melhores resultados até aqui obtidos 
cabem ao historiador carioca Flávio Gomes, com seus diversos textos publicados. Ver GOMES, Flávio dos 
Santos. A hidra e os pântanos. São Paulo: EDUNESP, 2005.     
544 Ver Inventário de Vicência Maria de Jesus-1824. ADJFACCG. A fuga dos referidos escravos deve ter durado 
alguns meses, pois em 1825 o inventariante informou que teve uma despesa de 95$840 resultante da captura dos 
mesmos. Por serem de “pouco merecimento”, foram vendidos para pagamento de despesas, numa clara atitude 
punitiva.  
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 Numa conjuntura totalmente diferente, uma cativa crioula que viveu a experiência da 

escravidão na Campina Grande oitocentista, a exemplo dos africanos Francisco e Joaquim, fez 

o percurso inverso destes, ao fugir em direção a Campina Grande no final de 1865. A pedido 

de um proprietário que mal conseguia esconder o seu ressentido, porque desfalcado de um 

precioso “bem”, um periódico da capital assim noticiou o fato: 

Fugiu no dia 7 de dezembro do corrente da casa do abaixo assinado a 
escrava parda de nome Vicência, idade de 22 anos pouco mais ou menos 
com os sinais seguintes: altura regular, cor parda clara, seca de corpo, cabelo 
carapinhos, rosto redondo, boca regular com todos os dentes da boca. Levou 
vestido preto de chita e chalés também preto. Roga-se as pessoas que dela 
tiverem conhecimento façam o favor mandá-la prender, e levar à casa do 
abaixo assinado que recompensará o trabalho com generosidade. Previne-se 
que talvez esteja nesta capital ou em seus subúrbios, ou então que tenha 
tomado o caminho de Itabaiana, ou de Campina Grande donde é natural e 
tem parentes. Paraíba, 9 de dezembro de 1865. Antonio Vicente de 
Magalhães.545 

Na raiz deste acontecimento reaparece o dramático problema de arranjos de vida 

pacientemente tecidos pelos cativos serem desfeitos através de processos de venda. A vida de 

Vicência, provavelmente uma escrava doméstica, deve ter mudado bastante com sua 

transferência para a capital. Ao que parece, seu novo senhor era um proprietário de engenho 

da zona da mata paraibana. A adaptação aos novos tempos e companheiros de cativeiro 

implicava tempo e sacrifício, realidade essa que a mesma não suportou. Daí sua tentativa 

última de reatar os antigos vínculos que ficaram em Campina Grande e arredores, onde, 

segundo a suspeita do senhor, ela poderia ter se refugiado por aí ter deixado parentes e amigos 

antes de ser vendida. 

Ainda nessa linha de raciocínio, vale a pena chamar a atenção para a história da cabra 

Eleonor. Segundo denúncia registrada junto ao chefe de polícia provincial, a mencionada 

escrava evadira-se, em companhia de um seu irmão forro chamado Matheus, em direção ao 

lugar Salgadinho da Vila de Cabaceiras, onde constava estar oculta sob “a guarda e proteção” 

de um outro seu mano, também liberto, de nome Eustáquio. Como podemos detectar, uma 

verdadeira rede de solidariedade, tendo por base os laços de parentesco, foi montada e serviu 

de suporte para a fuga, o que mais uma vez evidencia que a família era também um 

importante espaço de luta e resistência negra. Dessa forma, depois de conseguirem as suas 

próprias alforrias, Matheos e Eustáquio buscaram arrancar a irmã do cativeiro.546        

                                                 
545 Ver O Tempo. Ano II. Número 110, 14 de dezembro de 1865. NDIHR/UFPB.  
546 Ver Secretaria de polícia da Paraíba. Ofício de 05 de outubro de 1861. AHPB. O proprietário de Eleonor era 
o “Dr. Maximiano Lopes Machado”.  Nascido na capital da província em 1821, fez os estudos secundários e 
superiores em Recife, onde se formou em Direito. De volta a sua terra natal foi nomeado juiz municipal de 
Areia, tendo aí aderido à Revolução Praieira, evento sobre o qual escreveu uma obra que haveria de inaugurar a 

293 



 

Quanto às fugas de escravos originários de Campina Grande para outras províncias, e 

de cativos destas para Campina Grande, constatamos pelo menos cinco rotas de fugitivos 

ligando o município paraibano a Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí e Ceará. 

Como seria de se esperar, Pernambuco aparece com destaque, com o registro de 11 

ocorrências. Isso se explica não apenas por uma questão geográfica, na medida em que são 

províncias fronteiriças, mas também pelos vínculos históricos que ligavam ambas desde o 

início da colonização, o que acabava por facilitar a movimentação das duas escravarias.  

O primeiro relato que temos de fuga de um escravo de Campina Grande em direção a 

Pernambuco foi feito em 1830. Trata-se da escrava crioula Joaquina, propriedade de Antonio 

José de Freitas Guimarães. Quando este faleceu em 1817, ela foi avaliada em 120$000 e ao 

final dividida entre os herdeiros, incluindo o órfão Antonio. Devido à seca de 1825, o tutor 

nomeado Bento José Alves Viana transferiu o referido órfão para a Vila de Goiana, onde a 

família tinha propriedades e parentes. Entre esse momento e 1830 algo haveria de se passar, a 

tal ponto que o tutor reclama da conduta de Joaquina: 

Dita escrava não queira conservar-se e viva continuadamente fugida em 
prejuízo do mesmo órfão com pagas de tomadias e saiba o suplicante que 
esta de presente se acha em casa do capitão Manoel Vieira, morador na vila 
de Goiana e a mesma escrava o queira servir.547                   

Em função disso, solicitou autorização para vender a escrava fujona, que acabou sendo 

arrematada pelo dito capitão por 190$100, através de seu procurador Agostinho Lourenço 

Porto. Como fica evidente, a venda acabou indo ao encontro da vontade de Joaquina, que a 

partir de um determinado momento se recusou a continuar servido seus antigos senhores, 

embora nesse ponto não saibamos em detalhes os motivos. O fato é que o recurso à fuga 

forçou a nova situação.      

Naquele mesmo ano de 1830, foi seqüestrado pela justiça local um preto de nome 

Joaquim. Quando de sua prisão, em 08/10/1830, ele afirmou ser escravo coartado em metade 

de seu valor, casado e morador na Vila de Igarassu-PE. Negou ser um negro fugido, 

declarando ainda que se achava no lugar Caruatá, termo de Campina Grande, plantando 

alguns gêneros em terras por ordem de Dionísio Dias Pereira, um proprietário que 

                                                                                                                                                         
sua produção historiográfica, que inclui ainda uma das primeiras tentativas de escrever uma história da Paraíba 
em 1890. Com a anistia aos revoltosos praieiros, ele fixou residência em Campina Grande em 1852, onde 
montou banca de advocacia, casou-se com a filha de ilustre família e tornou-se chefe do partido liberal, trilhando 
carreira de jornalista, escritor e político. Faleceu no Recife em 1895. Tido por alguns analistas como exemplo de 
um “liberal radical”, em matéria de escravidão não deixou de expressar as ambigüidades dos letrados de sua 
geração, chegando inclusive a possuir escravos como qualquer membro da elite proprietária. Para uma discussão 
entre os nexos históricos da ideologia liberal e as práticas escravistas no Brasil oitocentista, ver Bosi, Alfredo. 
Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, pp. 194/245.  
547 Ver Inventário de Antonio José de Freitas Guimarães-1817. ADJFACCG. 
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possivelmente buscou apadrinhá-lo. Dias depois apareceu seu suposto dono, que com o 

testemunho escrito de 4 homens “probos” conseguiu comprovar ser seu senhor, acabando 

assim de forma melancólica a aventura para o escravo. O que parece ter impulsionado 

Joaquim a fugir podem ter sido as dificuldades de consumar a sua liberdade plena, já que 

vivia a ambígua condição de ser meio livre e meio escravo. Diante disso, arriscou a fuga 

passando-se provavelmente por forro e buscando a proteção de um esperto proprietário local, 

que tinha sob a sua “batuta” uma espécie de agregado trabalhando em suas terras em troca de 

favores.548 

Quase duas décadas depois temos a história do africano Paulo. Ao ser apreendido pelo 

juízo dos ausentes contou que fugiu atravessando a fronteira entre as duas províncias e 

chegado à vila paraibana de Itabaiana. Daí prosseguiu a sua viagem até Campina Grande, 

onde foi preso. Nesse momento apareceu um pároco local, reivindicando a posse do escravo. 

Só que Teodoro de Paula Leite, morador em Goiana-PE, se apresentou perante a justiça 

alegando ser o verdadeiro senhor de Paulo, iniciando-se um litígio entre as partes. Depois da 

querela legal, o juiz autorizou o levantamento do seqüestro do africano e sua imediata entrega 

ao dito Teodoro.549 

Na década de 1850, temos pelo menos mais duas histórias significativas envolvendo 

escravos fugitivos entre as duas províncias. A primeira delas teve como protagonista principal 

Sebastião, escravo crioulo, natural de Limoeiro-PE, que em 1857 contava com 28 anos de 

idade. Nesse mesmo ano morria sua senhora, tendo o mesmo sido dividido na partilha do 

inventário então aberto entre os quatros herdeiros menores e o viúvo-inventariante, Nicolau 

Joaquim de Miranda. Desde então o sogro deste, residente naquele município pernambucano, 

passou a assediar Sebastião, que ao que tudo indica deixou-se “seduzir”, ameaçando fugir do 

controle de seu senhor e assim voltar a casa “aonde foi nascido”. Para evitar o pior, o senhor 

solicitou autorização para vendê-lo tentando evitar maiores prejuízos, no que foi de pronto 

atendido pelo juiz de órfãos.550 O outro caso diz respeito à movimentada história de Tereza e 

às suas venturas e desventuras em busca da liberdade. Em 1858, essa escrava foi apreendida 

em Campina Grande. Quando chamada a prestar esclarecimento perante o juiz de órfãos, ela 

reconstituiu parte de sua atribulada existência até então. Embora não soubesse a idade, 

                                                 
548 Ver Seqüestro e apreensão feita em um preto de nome Joaquim-1830. Documento avulso. ADJFACCG. 
549 Ver .Autuamento de uma portaria e seqüestro feito em um escravo Angola de nome Paulo pertencente a este 
juízo de ausentes-1849. Documento avulso. ADJFACCG.  
550 Ver Inventário de Carlota Maria de Jesus-1857. ADJFACCG. Sebastião era o único escravo do casal. 
Provavelmente foi dado em dote pelo pai da defunta quando esta se casou com o inventariante. A dureza do 
trabalho, responsável principal por seu estado de doença, associado “ao amor a casa ou família aonde foi 
nascido”, em Limoeiro, podem ter levado o mesmo a fugir e buscar o apoio de se antigo senhor.    
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lembrou com precisão ter nascido em 1817, talvez uma alusão ao ano da insurreição liberal 

ocorrida naquele ano em Pernambuco, província onde havia nascido na casa de sua senhora, 

descrita simplesmente como D. Luisa. Disse ainda ser filha da escrava Maria do Rosário e 

casada com um preto de nome Pedro. Mais ou menos por volta de 1855, foi vendida para 

Francisco Manoel Wanderlei Lins, morador no Engenho São José em Serinhaem-PE. Por 

“não querer servir” a este último, fugiu em direção à cidade do Recife, onde ficou em uma 

casa a título de forra pelo período de um ano. Depois disso, resolveu tomar uma decisão ainda 

mais radical, ao fugir para a casa do tenente-coronel José Paulo, residente na Paraíba, tendo aí 

permanecido por mais um ano e meio. Por opção, ou premida pelas circunstâncias, decidiu dar 

outra “escapulida”, desta vez para a propriedade do nosso conhecido coronel Eufrásio de 

Arruda Câmara, morador em Campina Grande, onde se encontrava desde o natal do ano 

anterior. Com pouco tempo a mulher deste senhor começou a persegui-la, alegando que a 

negra fujona não sabia cozinhar, ameaçando surrá-la e devolvê-la ao seu antigo senhor, numa 

possível estratégia para disfarçar o seu ciúme, pois há evidencia que o coronel engravidou a 

escrava ou pudesse ser pai de uma das “crias”. Cansada de tantos contratempos,a cativa 

resolveu mudar de tática, ao se dirigir ao juízo de órfãos local a fim de ser “apadrinhada”. 

Nesse meio tempo, teve uma filha chamada Antonia, cabra, ou preta fula, com 1,6 anos, 

concebida depois da fuga. No momento em que buscou o amparo da lei ela estava grávida de 

seis meses. Depois de ser colocada em depósito, juntamente com sua prole, aparece o seu 

suposto senhor exigindo a entrega de ambas.551 

Por muitas vezes acompanharem os seus senhores e prepostos nas idas e vindas destes 

pelas estradas e pelos caminhos que ligavam as duas províncias, alguns escravos passavam a 

ter uma visão mais ampla do ambiente em que viviam, o que acabava se transformando num 

componente importante para uma futura decisão de fuga. Além disto, contatos eram 

previamente estabelecidos e fragilidades do “inimigo” eram percebidas com mais nitidez, 

como, por exemplo, as dificuldades que as autoridades policiais dos dois lados da fronteira 

enfrentavam para manter a tranqüilidade pública livre da atuação de “malfeitores” de toda 

ordem. Ao que parece, Raimundo, escravo já conhecido nosso, sabia bem disso, pois quando 

matou um seu desafeto em Campina Grande, em 1863, tomou a decisão de imediatamente 

fugir pela fronteira sul/norte que ligava Paraíba e Pernambuco.552 

                                                 
551 Ver Autuamento de uma portaria do senhor doutor juiz de órfãos Joaquim José Henriques afim de proceder-
se arrecadação na escrava Teresa e uma sua filha de nome Antonia pertencente a este juízo de ausentes-1858. 
Documento avulso. ADJFACCG. 
552 Os negros mocambeiros também faziam uso desse estratagema para fugir à perseguição das forças da 
repressão. Na década de 1830, por exemplo, a correspondência entre autoridades pernambucanas e paraibanas 
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Capítulo à parte mereceria a análise das implicações políticas das fugas de cativos da 

Paraíba e do Ceará, em ambas as direções. Colonizadas mais ou menos na mesma época, no 

contexto de esforços por parte da Coroa no sentido de ocupar e conquistar a região ao norte da 

América portuguesa, ambas as capitanias/províncias haveriam de ter características históricas 

mais ou menos similares, tais como os conflitos com as populações indígenas e colonizadores 

estrangeiros, as estruturas sócio-econômicas baseadas no tripé pecuária/algodão e culturas de 

subsistência, forte presença de trabalhadores “livres”, dependência econômica de Pernambuco 

durante algum tempo, períodos de longas estiagens etc. Quanto à escravidão, esse quadro 

também se repete, com o emprego original de indígenas; a chegada dos primeiros africanos da 

região Congo-Angola, via porto do Recife; a reprodução natural precoce da escravaria local, 

com a predominância de pequenos e médios plantéis e alguns poucos grandes escravistas; as 

formas variadas de resistência etc.553           

  No caso de Campina Grande, a via de comunicação que a ligava a algumas vilas e 

cidades cearenses era a região dos sertões, comum ao território de ambas as províncias. Por 

ela tanto desciam como subiam comerciante e tropeiros, com seus comboios de animais e 

outras mercadorias, acompanhados muitas vezes de seus cativos. Estes, evidentemente, 

estavam atentos à dita movimentação e alguns deles arriscaram fugas, observadas as 

peculiaridades de cada conjuntura. Em 1834, por exemplo, se encontrava preso na cadeia da 

então Vila Nova da Rainha um escravo suspeito de ser criminoso. Ao ser submetido a um 

auto de perguntas pelo juiz de paz, o capitão Leonardo Bezerra de Barros, o preso afirmou se 

chamar Felix, pedreiro, solteiro, natural da província do Ceará. Embora tenha negado a 

autoria de qualquer crime, confirmou que após se separar de seu senhor “tratou de descer para 

baixo para tratar de sua vida como forro”, tendo sido preso em razão de uma denúncia que 

dele fizeram junto ao juízo de paz.554 Por outro lado, dentre os encarcerados na cadeia da 

capital da província, em 1865, se encontrava um negro chamado Luiz. Na verdade, este foi 

                                                                                                                                                         
alertava contra a crescente ousadia de escravos aquilombados, provavelmente remanescentes do quilombo do 
Catucá, que acabavam escapando do cerco policial ao cruzarem a fronteira entre as duas províncias limítrofes, 
finda a qual voltavam a seus locais de origem. Ver Correspondência da presidência da província da Paraíba 
com a presidência de Pernambuco. Ofício de 29 de novembro de 1836. PP-10, Cx. 964. APP. Sobre a história do 
Catucá, ver CARVALHO, Marcus Joaquim M. de. “O quilombo de Malunguinho, o rei das matas de 
Pernambuco”. In. REIS, João José e GOMES, Flávio dos Santos (Orgs). Liberdade por um fio. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996, pp. 407/432.  
553 Para uma visão panorâmica da colonização do Ceará e da implantação e decadência da escravidão em seu 
território, ver SILVA, Pedro Alberto de Oliveira. O declínio da escravidão no Ceará. Mestrado em História. 
Recife: UFPE, 1988.  
554 Ver Autuamento de um termo e interrogação do cabra cativo Felix que se acha preso na cadeia desta vila-
1834. Documento avulso. ADJFACCG. Ao final Felix acabou sendo vendido como escravo a Luis Antonio Vila 
Seca.   
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preso em Campina Grande, “por andar fugido”, e era escravo de Manoel Antonio Araújo, 

morador na Vila do Icó-CE.555 

Enquanto Felix e Luiz buscaram refúgio na Paraíba, o cabra Manoel fez o percurso 

contrário, ao buscar mudar de vida fugindo para o Ceará. Quando resolveu fugir em 1859, o 

mencionado cativo contava com 30 anos de idade e já havia passado por várias mãos. 

Inicialmente pertenceu a Severino José de Mendonça, dono de uma escravaria de 13 escravos. 

Quando este morreu em 1854, Manoel foi deixado como herança a um dos filhos do falecido, 

de nome Inácio José de Mendonça. Dois anos depois, nova mudança, com a morte deste 

último. Desde então o escravo passou para o domínio da viúva, Luiza Maria dos Santos, e dos 

dela filhos órfãos. Essas mudanças bruscas em espaço de tempo tão curto podem ter alterado 

aspectos da vida cotidiana de Manoel no cativeiro e influenciado de alguma maneira na sua 

decisão de evadir-se em 1859. Para facilitar seu intento, o escravo roubou um cavalo do 

espólio dos órfãos e seguiu viagem pelo interior da província. Ao notar a ausência do cativo, a 

viúva encarregou José de Maria Tavares de sair no encalço do fujão, tendo desembolsado para 

isso a quantia de 60$000. Apesar disso, os esforços senhoriais foram em vão, pois até 1871 o 

escravo continuava foragido, ou seja, uma década depois. Segundo informações dos herdeiros, 

o mesmo se achava “no sertão da província do Ceará com o nome trocado”, passando-se 

talvez por forro no imenso mar de mestiços que por lá havia.556                                                                     

  Sabe-se que, por diferentes razões históricas, o Ceará foi palco de um peculiar 

movimento abolicionista que acabou redundando na antecipação do fim do regime servil 

naquela província, em 25 de março de 1884, embora ainda na véspera da Lei Áurea houvesse 

notícia da existência de escravizados por lá.557 Informações acerca dessa conjuntura se 

espalhavam por diversas partes do Brasil, especialmente entre as províncias vizinhas, 

atingindo diferentes setores da sociedade. Como seria de esperar, os mais interessados em 

                                                 
555 Ver Correspondência da secretaria da polícia da Paraíba. Ofício de 18 de fevereiro de 1865. AHPB.   
556 Ver Inventários de Severino José de Mendonça-1854 e Inácio José de Mendonça-1856. ADJFACCG. Manoel 
é descrito com as seguintes características: alto, seco, com um caroço numa mão, olhos regulares e pés 
compridos finos.  
557 Para uma visão da abolição e do abolicionismo no Ceará ver, dentre outros, SILVA, Pedro Alberto de 
Oliveira. Op. cit. pp. 142/194; FUNES, Eurípedes Antônio. “Negros no Ceará”. In. SOUZA, Simone de (Org). 
Uma nova história do Ceará. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2004, pp. 103/132. Como em várias partes 
do Brasil, o movimento abolicionista do Ceará era bastante heterogêneo em suas bases sociais, ideário e 
objetivos, congregando desde dissidentes das elites dominantes até lideranças genuinamente populares. Essa 
última ala foi cada vez mais ganhando importância, na medida em que a luta avançava, culminando com a 
proibição de embarque de escravos pelo porto de Fortaleza rumo ao Centro-sul no início de 1881, evento esse 
liderado pelo “dragão do mar”, Francisco José do Nascimento, e por José Napoleão, eles próprios ex-escravos. 
Nesse sentido, concordamos com a avaliação do historiador Robert Conrad, para quem “o abolicionismo 
transformou-se, no Ceará, num movimento das massas, ameaçando a escravatura na totalidade da nação”. Ver 
CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, p. 
218.                  
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toda a história, os escravos, não poderiam ficar indiferentes ao que acontecia ao redor deles, 

havendo evidências do aumento de fugas naquele momento. Em 12 de julho de 1879, por 

exemplo, era presa na Vila de Cabaceiras, pertencente à comarca de Campina Grande, uma 

escrava chamada Francisca, preta, 40 anos, “altura regular, testa larga, cabelos carapinha 

cortados baixo, com falta de dentes na frente e com uma (?) em um dos olhos, cara lisa, cheia 

de corpo, fala baixa e mansinha, pés regulares”.558 Durante o interrogatório, ela afirmou ter 

tentado comprar sua alforria junto ao seu senhor, de nome Felix Manoel Nascimento Valois, 

morador em Jaboatão-Pe, para cujo objetivo tinha um valor de 633$000 deixado por seu 

finado marido. Como o proprietário se negasse a negociar, ela decidiu fugir “da casa de seu 

senhor em busca de sua liberdade” para a Vila de São José de Pajeu-CE, de onde era natural. 

Mais incisiva ainda é a história de Pedro Celestino. Como salientamos há pouco, este escravo 

foi processado por crime de furto. Na verdade era ele natural de Água Fria de Serinhaé-PE, 

onde vivia como agricultor. Como sofresse maus-tratos de seu senhor, decidiu fugir em junho 

de 1884. Ao chegar a Campina Grande três semanas depois, foi encontrado bastante doente no 

mato, por José Luis do Egídio, quadro esse resultante da combinação dos efeitos da tortura e 

do desgaste natural da fuga. Ao que parece, nesse momento foi feito um acordo informal entre 

as partes. José Luis do Egito se dispôs a tratar de Pedro e em troca este pagaria com serviços 

após a sua recuperação. Acontece que o tempo passou e a cura não veio. Ao contrário. O 

estado de saúde do cativo se agravou. Em função disso, seu “benfeitor” resolveu expulsá-lo da 

propriedade. Desesperado, Pedro furtou o cavalo na esperança de retornar a Recife “a fim de 

entregar-se à justiça para mandá-lo curar no hospital” e assim ver seu sofrimento aplacado. 

Porém, foi perseguido pelo citado proprietário, que auxiliado pelo “clamor público”, acabou 

prendendo o escravo. Para o que mais nos interessa diretamente, aqui se faz necessário fazer 

referências a uma passagem do interrogatório do réu na fase do julgamento. Perguntado pelo 

juiz sobre a razão e as circunstâncias do delito, Pedro revelou o objetivo último de sua fuga. 

Segundo ele: “Havendo fugido da casa de seu senhor pelos maus-tratos que sofria, com 

destino de seguir para a província do Ceará onde lhe constou que eram munimitidos todos os 

escravos que ali chegavam”.559                                                                                                                         

                                                 
558 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Processo de revista-crime entre partes. Recorrente, Galdino Nunes 
Pereira de Albuquerque. Recorrida, a Justiça Pública-1881. AIAHGP. Havia uma suspeita de que o réu seduziu 
escrava e ainda roubou o dinheiro dela. Daí a razão de ser da abertura do processo por injunção do proprietário.  
559 Ver Sumário de culpa por crime de furto de cavalo. Autora, a justiça pública. Réu, o escravo Pedro 
Celestino-1884. ACPVTJFACCG. A fuga de escravos de diferentes procedências em direção ao Ceará era tal 
que se transformou cada vez mais em objeto de preocupação das autoridades do Império. Em circular reservada 
endereçada inicialmente ao presidente daquela província, o ministro da Justiça recomendou um conjunto de 
medidas para conter um fenômeno que vinha se tornando uma séria ameaça à ordem escravista. Depois de 
constatar que eram mais de mil os refugiados que se encontravam na capital e em municípios do interior (uma 
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  Apesar das aventuras de Pedro e de Francisca terem sido frustradas ao final, pois 

ambos acabaram caindo nas malhas da repressão escravista, suas histórias revelam a aguda 

percepção dos escravos em torno das ampliações da possibilidade de conseguir a liberdade, 

num momento em que a instituição dava mostras claras de esgotamento e crise. 

Outra província que fazia fronteira com a Paraíba era o Rio Grande do Norte, ambas 

também colonizadas em contextos mais ou menos parecidos. Daí certas características em 

comum entre ambas as sociedades, o que por sua vez possibilitava contatos mútuos entre suas 

populações, inclusive no que diz respeito à propriedade escrava. No que tange ao movimento 

de fugas, lembramos que quando o escravo Manoel, há pouco referido, se dirigia para os 

sertões do Ceará teria sido avistado por aquelas bandas, onde provavelmente teve que 

permanecer escondido por algum tempo, até porque essa era passagem obrigatória para o seu 

destino final. Uma década depois, temos o caso de um cabra chamado Mafra, 30 anos, 

solteiro, natural de Santa Luzia-RGN. Este foi preso por ser suspeito de cometer um crime de 

ferimentos graves no distrito de Natuba. Remetido para Campina Grande, foi interrogado em 

16 de setembro de 1870, negando a condição de criminoso. Afirmou ser escravo do tenente 

Antonio Joaquim da Fonseca Galvão, morador em Igarassu-PE, de cujo poder fugira “por não 

querer mais servir e vinha procurando o sertão donde era natural”.560 

Por fim, temos notícia de escravos fujões provenientes de duas outras províncias do 

Norte, que embora não fizessem fronteira com a Paraíba, também estabeleciam algum tipo de 

contato, em menor escala, é verdade. Referimo-nos ao Piauí e ao Maranhão. No primeiro caso 

temos a referência do preto Joaquim, preso em Campina Grande em 1855, que estava foragido 

                                                                                                                                                         
“aglomeração irregular e perigosa de escravos”, segundo as palavras do ministro) ele propôs, dentre outros 
pontos: que os escravos foragidos fossem devolvidos para os seus donos, pelo modo que for “mais regular e 
conveniente”; que os acoutadores e protetores fossem punidos na “forma da lei em vigor”; que houvesse uma 
articulação com os presidentes das províncias vizinhas ou de quaisquer outras “donde constar que procedem 
escravos refugiados” para a montagem de uma estratégia comum na repressão e prevenção do mal; que se 
impedisse “por todos os meios” possíveis a formação de quilombos; que as autoridades locais, especialmente os 
agentes da força pública, fossem escolhidas com o maior escrúpulo, pois só assim as medidas propostas teriam 
“êxito pronto, seguro e exemplar”. Ver Circular reservada. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios da Justiça, 
29 de agosto de 1883. Ministério dos Negócios da Justiça. APP. Diante de conjuntura tão crítica como essa, o 
plano aparentemente mirabolante de abolicionistas com atuação no Sul de estabelecer “secretamente uma rota 
ferroviária clandestina com suas origens em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e seu destino ideal no 
distante Ceará” tornou-se mais ou menos plausível. Segundo André Rebouças, um dos maiores entusiastas da 
proposta, o itinerário deveria ter como primeira estação o túmulo de Luiz Gama, o que por si só guardava uma 
forte carga emblemática. Ver CONRAD, Robert. Op. cit. p. 230.        
560 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Recurso crime de habeas-corpus do juízo de direito criminal da 
comarca de Campina Grande. Recorrente, o juízo. Recorrido, o tenente Antonio Joaquim da Fonseca Galvão-
1870. AIAHGP. Lembramos que, como o Ceará, a abolição chegou mais cedo no Rio Grande do Norte, a 
exemplo dos municípios de Mossoró (1883), Assu (1885), Caraúbas (1887) e Campo Grande (1887). Para um 
histórico da questão ver MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. Natal: 
Cooperativa Cultural, 2002. 
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de seu senhor, Manoel Rodrigues Ferreira, há pelo menos 20 anos.561 Tão incrível quanto a 

história do piauiense Joaquim é a de Pedro, africano exportado para a província do Maranhão. 

Quando preso no ano de 1858, disse que era escravo de João Nunes de Oliveira, morador no 

Largo de N. S. dos Remédios-MA, tendo sido “conduzido às escondidas por Joaquim de tal 

para ser vendido no Rio de Janeiro e tocando em Pernambuco daí fugira vindo ter” em 

Campina Grande há mais de oito meses.562 

Fosse para “dentro”, fosse para “fora”, o importante a destacar é a crescente 

politização do movimento de fugas da escravaria em Campina Grande, influenciando e sendo 

influenciado por outras formas correlatas de resistência em curso, processo esse intensificado 

na segunda metade do século XIX. Talvez exemplar a esse respeito seja a notícia de fuga de 

um escravo local. Apesar de longo, pela riqueza de detalhes o anúncio vale a pena ser citado 

na íntegra: 

Fugiu no dia 3 de fevereiro do corrente ano o escravo Domingos, cabra, de 
idade de 22 anos, tendo os seguintes sinais: estatura regular, corpo cheio, 
cabelos crespos que costuma cortar a meia cabeleira, rosto redondo e um 
pouco descarnado, olhos vivos e vermelhos, nariz e boca regulares, trajando 
calça de algodão da terra de listas amarelas, camisa de cretom de listas azuis, 
chapéu de couro e patrona de matuto a tiracó, conduzindo um cavalo cardão 
que trocou por uma besta russa em posse da qual chegou a Goiana a casa do 
Reverendo Frei Joaquim de onde desapareceu outra vez: ao sair de casa 
conduziu também uma cangalha aparelhada de sola e coberta de estopa, e 
suponho que dita cangalha tem um dos cabeçotes cruzados como cangalha 
de boi, levou também um saco de algodão e dizem-me que uma pistola e 
uma faca de ponta, ele deve ter ainda uma pequena cicatriz em uma das 
juntas da mão proveniente de um lombinho que foi arrancado à água forte, 
sendo que dito escravo toca viola e canta em sambas, e da-se ao negócio de 
trocas de cavalos: supõe-se estar como livre em algum Engenho do sul, ou 
então para as partes de Guarabira, Araruna, Cuité, ou Tacima almocrevendo: 
roga-se portanto as autoridades policiais e capitães de campo a captura do 
dito escravo que será remunerado quem o trouxer com a quantia de cem mil 

                                                 
561 Ver Correspondência da secretaria de polícia da Paraíba com a secretaria de polícia do Piauí-1855. AHPB.  
562 Ver. Autuamento de uma portaria do juiz de órfãos a fim de proceder-se a arrecadação no escravo Pedro-
1858. Documento avulso. ADJFACCG. Ao que tudo indica, trata-se do mesmo escravo que teve sua fuga 
anunciada no jornal “A Regeneração”, da capital da província, em edição do dia 24 de julho de 1861. Tanto em 
uma como em outra fonte as características são mais ou menos coincidentes. Enquanto que aqui Pedro é descrito 
como sendo um preto de 40 anos, “de estatura regular, magro, sofre de uma perna, a direita”, no periódico seus 
traços físicos são os seguintes: “quarenta anos pouco mais ou menos, alto, pouca barba, meio coxo, por ter no pé 
direito uma paralisia incompleta e já haver diminuição nos músculos, e que faz diferença do pé esquerdo”. 
Quando do seqüestro, em 1858, Pedro foi depositado como bem de ausente nas mãos de Plácido Pinto da 
Conceição, morador em Fagundes, embora quem o tenha arrematado por 450$000 foi Caetano Florêncio de 
Sousa. Não nos esqueçamos que é esse mesmo Plácido que aparece em 1861 na condição de senhor do mesmo. 
A única diferença é que, em 1858, Pedro foi descrito como sendo de “nação Angola”, enquanto em 1861 foi dito 
que o mesmo era crioulo. Lembramos que o termo crioulo, às vezes, era utilizado para se referir a escravos 
vindos das colônias portuguesas na África, como era o caso de Angola. Ou talvez a variação da origem fosse 
uma estratégia usada pelo senhor para afastar suspeita de ser um escravo de senhor desconhecido e que poderia 
ter entrado no Brasil clandestinamente. De todo modo, se a nossa hipótese estiver correta, isso só faz enriquecer 
o “currículo” desse contumaz negro fujão.           
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réis. S. Sebastião de Campina, 26 de julho de 1879. Padre Santino Maciel de 
Ataíde.563 

Malgrado os esforços do proprietário, parece que Domingos conseguiu obter êxito em 

sua busca de alargamento dos horizontes da liberdade, apesar dos riscos da empreitada. Para 

isso tinha algumas credenciais que facilitavam a aventura, tais como o fato de ser um cativo 

com múltiplos contatos derivados da profissão de tropeiro e por isso mesmo portador de um 

capital material e simbólico, visível na descrição do anúncio, que poderia fazer a diferença no 

recomeço de vida que pretendia estabelecer, confundindo-se no meio da população livre 

mestiça, que se expandia naquela conjuntura histórica. 

Mais ou menos por essa mesma época Felipe, cor preta, idade 20 anos, solteiro, natural 

da Paraíba, filho da escrava Lourença, capaz de todo serviço, profissão agricultor, fugiu dos 

domínios da propriedade em que era mantido como cativo na povoação de São Francisco, 

termo de Campina Grande. Em seguida o escravo se apresentou perante o juiz de órfãos na 

cidade para denunciar o tutor de seus senhorinhos, de nome Francisco Tavares Guimarães, por 

estar sofrendo “castigos imoderados”, cujos sinais de maus tratos ainda estavam inscritos 

claramente no seu corpo. Em função disso, foi vendido à revelia de seu senhor por 850$000 a 

Francisco Cavalcante de Albuquerque, tendo o dinheiro sido recolhido aos cofres da Coletoria 

de Rendas, conforme prescrevia o Decreto Nº 1675 de 15 de novembro de 1869.564 

Embora esta não tenha sido a solução ideal para Felipe, pois nada garante que sua vida 

tenha melhorado com a troca de senhores, o seu gesto evidencia uma estratégia cada vez mais 

em voga naquela conturbada conjuntura, ou seja, a transformação da justiça numa importante 

arena de luta entre senhores e escravos. Intensificada nas últimas décadas do século, essa 

forma específica de luta, contudo, tinha já uma tradição assentada no tempo. 
 

“Terríveis exemplos”: senhores e escravos nas barras dos tribunais 
 

 Em que pese remontarem ao período colonial as primeiras notícias de episódios 

envolvendo conflitos acerca de diferentes significados da escravidão e da liberdade no âmbito 

da justiça, só muito recentemente a historiografia começou a se debruçar de forma detida 

sobre as implicações disso para a compreensão de diferentes facetas da sociedade escravista 

                                                 
563 Ver Liberal Paraibano. Ano 1. Número 40, 12 de agosto de 1879. NDIHR/UFPB. O nome de Domingos não 
consta entre os cinco escravos que o padre deixou em legado para as filhas, um indício de que sua fuga foi bem 
sucedida, pelo menos até 1882. Ver Inventário de Santino Maciel de Ataíde-1882. ADJFACCG.   
564 Ver Autuamento de uma portaria do juiz de órfãos do termo de Campina Grande-1876. Documento avulso. 
SEDHIR/UFCG.  
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brasileira.565 Desde então pesquisas vêm sendo produzidas, contribuindo para redimensionar e 

enriquecer a problemática em foco, especialmente do ângulo da resistência negra.566 Contudo, 

a maior parte desses estudos se concentra em áreas urbanas ou regiões de plantation, sendo 

raro aqueles dedicados a municípios periféricos.567 Nesse sentido, em comparação com essas 

pesquisas realizadas para outras regiões do Brasil, o que nos informam o material referente à 

Campina Grande oitocentista? É o que tentaremos discutir em seguida. 

Em nossa pesquisa conseguimos identificar 55 situações em que escravos e seus 

aliados levaram contendas cotidianas vivenciadas com senhores e prepostos para as barras dos 

tribunais locais, embora nem todas culminassem na abertura formal de ações de liberdade. A 

exemplo dos fenômenos da criminalidade e das fugas, os casos presentes não estão 

distribuídos uniformemente pelo período em estudo. Embora constatemos episódios dessa 

natureza já nas primeiras décadas, a grande maioria das ações se concentra nas últimas 

décadas do século XIX, conforme vemos no quadro adiante: 
 

Quadro 32. AÇÕES DE LIBERDADE EM CAMPINA GRANDE – SÉC. XIX 
Década Número Porcentagem 

1810 2 3,6 
1820 2 3,6 
1830 3 5,4 
1840 2 3,6 
1850 1 1,8 
1860 4 7,3 
1870 26 47,3 
1880 15 27,3 
Total 55 100 

FONTE: Inventários post-mortem – Século XIX; Ações de Liberdade - Século XIX. 
  

                                                 
565 Nesse sentido, podemos afirmar que o pioneirismo coube a historiador americano A. J. R. Russel-Wood, 
ainda nos anos 1960, quando em seu estudo sobre o escravismo na América portuguesa (especialmente na região 
de Minas e da Bahia) flagrou em diferentes momentos da vida cotidiana escravos e libertos lançando mão da lei 
para garantir determinados direitos contra seus senhores, o que obrigava a Coroa e as autoridades colônias a 
intervir como mediadoras nesses embates. Ver RUSSEL-WOOD, John. Escravos e libertos no Brasil colonial. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. Edição original em inglês de 1967.  
566 Trabalhos que, direta e indiretamente, focalizam os embates envolvendo senhores e escravos nos tribunais do 
Império cada vez mais ganham destaque nos estudos sobre a escravidão no Brasil. Ver SIDNEY, Chalhoub. Op. 
cit; GRINBERG, Keila. Liberata: a lei da ambigüidade. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994; CASTRO, Hebe 
Maria Mattos de. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista. Brasil-Século XIX. 
Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995; MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Entre a mão e os anéis: a Lei dos 
Sexagenários e os caminhos da abolição no Brasil. Campinas: EDUNICAMP, 1999.       
567 Exceções à regra podem ser citadas, como, por exemplo, um estudo para a Curitiba provincial e outro sobre 
Montes Claros-MG, com resultados bastante promissores, em que pese o pouco grau de urbanização e vínculos 
com o mercado externo de ambas. Ver PENA, Eduardo Spiller. O jogo da face: a astúcia escrava frente aos 
senhores na Curitiba provincial. Mestrado em História. Curitiba: UFPR, 1990; JESUS, Alysson Luiz Freitas de. 
No sertão das Minas: escravidão, violência e liberdade (1830-1888). São Paulo: Annablume, 2007.  
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Porém, pelas próprias características desse tipo de embate envolvendo senhores e 

escravos, e em função mesmo das mudanças históricas, tanto locais como nacionais, 

verificadas ao longo do tempo, percebemos determinadas nuanças que devem ser aqui 

destacadas. Assim, por exemplo, observamos que enquanto na primeira metade da centúria 

temos apenas 16,4% 5 das ocorrências, na segunda se concentram o grosso dos casos 

verificados, ou seja, 83,6%. Nesse contexto, mais uma vez a década de 1870 se destaca por 

ser, disparada, a época em que houve mais registro de litígios, com quase metade do montante 

total. Aqui, porém, detectamos uma primeira diferença. Tanto em relação à criminalidade 

como também ao movimento de fuga, observamos uma queda brusca nos casos verificados 

entre a década que foi de 1870 a 1880; no que se refere aos litígios jurídicos, constatamos que 

embora o declínio também tenha existido, ele foi bem menos acentuado. Assim, como 

destacaremos adiante, na última década do cativeiro a natureza da resistência escrava mudou, 

havendo um declínio da criminalidade e das fugas e uma acentuação de outras formas de luta, 

como era o caso dos embates jurídicos. Por outro lado, outras diferenças podem ser captadas 

quando nos debruçamos sobre o perfil dos escravos envolvidos neste tipo peculiar de 

resistência escrava, expostos no quadro seguinte: 
 

Quadro 33.  PERFIS DOS ESCRAVOS ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DE LIBERDADE 
EM CAMPINA GRANDE – SÉC. XIX 

 
 

Número Porcentagem 

 
Homens 

 

 
37 

 
55,2 

 
 
 

Sexo  
Mulheres 

 

 
30 

 
44,8 

Total  67 100 
 

Crioulos 
 

 
49 

 
73,1 

 
 

Origem 
  

Africanos 
 

 
18 

 
26,9 

Total  67 100 
FONTE: Inventários post-mortem – Século XIX; Ações de Liberdade - Século XIX. 

 

Dos 55 casos pesquisados abrangem um universo de 67 litigantes, entre escravos e 

escravas, crioulos e africanos. Em relação à variável sexo, os números estão mais próximos da 

realidade predominante no município. No caso dos litígios envolvendo a escravaria 

campinense, esse equilíbrio se repete, com uma pequena margem em favor dos homens. 

Assim, temos de um lado 37 homens, ou 55,2%, e, de outro, 30 mulheres, representando 
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44,8% do total. Em relação à origem ou à naturalidade dos cativos envolvidos em litígios na 

justiça campinense com seus senhores, os dados também se aproximam da realidade 

demográfica local. Dos 67 escravos, 49 eram crioulos e 18 africanos, o que corresponde, 

respectivamente, a 73,1% e 26,9%.  

Uma outra conclusão a ser extraída dos dados expostos acima é a diferença de perfil 

dos escravos envolvidos nos três tipos de resistência que formam o núcleo da nossa análise, 

ou seja, a criminalidade, as fugas e as batalhas jurídicas em torno da liberdade. Enquanto o 

potencial criminoso e fujão era um escravo homem, adulto e crioulo, no que diz respeito ao 

cativo que litigava a liberdade com seus senhores através do agenciamento da lei e da 

mediação do poder público temos uma maior presença de mulheres e africanos, algo que por 

si só acentua determinadas características desse tipo de embate, também informado por 

momentos de negociação e conflito. 

Várias eram as razões que faziam com que as contendas cotidianas estabelecidas entre 

senhores e escravos acabassem desaguando nas barras dos tribunais. A análise da 

documentação compulsada permite-nos reunir as mais recorrentes dentre elas, conforme o 

quadro abaixo: 
 

Quadro 34. RAZÕES ALEGADAS NAS AÇÕES DE LIBERDADE EM CAMPINA 
GRANDE – SÉC. XIX 

Razões Número Porcentagem 
 

Avaliação Judicial em Inventário 
 

12 
 

21,8 
Pia Batismal ou Disposições 

Testamentárias 
 

4 
 

7,3 
 

Cativeiro Ilegal ou Reescravização 
 

 
3 
 

 
5,5 

 
Falta de Matrícula 

 
8 

 
14,5 

 
Escravos de Condôminos 

 
2 
 

 
3,6 

 
Arbitramento de Pecúlio 

 
11 

 

 
20 

 
Lei de 07/11/1831 

 

 
11 

 

 
20 

 
Desconhecida 

 

 
4 
 

 
7,3 

Total 55 100 
FONTE: Inventários post-mortem – Século XIX; Ações de Liberdade - Século XIX. 
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Assim, por exemplo, temos os casos em que os escravos alegavam algum tipo de 

sevícias, fossem cometidas pelo senhor, fossem por outro membro da família ou mesmo por 

um preposto; arbitramento do valor da alforria, em virtude de divergências entre as partes, 

ocasionadas geralmente quando da partilha do espólio de inventário entre herdeiros; 

promessas não cumpridas de liberdade em disposições testamentárias; apresentação de um 

pecúlio em juízo, que poderia ser oriundo do próprio cativo ou mesmo de terceiros; escravos 

de condôminos, cuja liberdade parcial era comprada pelo próprio ou então concedida por um 

ou mais senhores; falta de matrícula, situação essa verificada especialmente depois de 1872; 

situações de escravização ilegal ou tentativas de reescravização por parte de senhores, 

particularmente por seus herdeiros.  

Destas ações, a maior parte teve desfecho favorável aos libertandos, o que bem 

demonstra o papel estratégico que tais embates passaram a ter no contexto da resistência 

negra no município: 

 

Quadro 35. DESFECHO DAS AÇÕES DE LIBERDADE EM CAMPINA GRANDE – 

SÉC. XIX 

Desfecho Número Porcentagem 

Pro Senhor 9 16,4 

Pro Escravo 39 70,9 

Não Consta 7 12,7 

Total 55 100 

FONTE: Inventários post-mortem – Século XIX; Ações de Liberdade - Século XIX. 

 

A recuperação de partes destas histórias muito pode nos informar sobre a experiência 

de escravos e libertos em Campina Grande ao longo do século XIX. Em 1812, por exemplo, o 

viúvo de D. Bárbara Maria, o capitão Joaquim José de Carvalho, compareceu perante o juízo 

de órfãos para descrever os bens do espólio, avaliados em mais de 2.000$000. Dentre os 12 

escravos empregados nos serviços agrícolas e domésticos do casal constava o africano Inácio, 

de 50 anos de idade. Avaliado inicialmente em 95$000, no curso do processo seu valor foi 

alterado para 155$000. Em função disso, o escravo aproveitou a ocasião para protestar contra 

o fato. Para isso fez uso de uma petição, anexa aos autos, reivindicando sua liberdade pelo 

preço da avaliação original, alegando ser velho, doente e “ter sido leal ao seu senhor por toda 
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vida”. O argumento surtiu o efeito desejado, pois logo em seguida foi-lhe passada carta de 

alforria.568  

Dentre outros aspectos interessantes dessa história, destaca-se o argumento evocado 

por Inácio para contestar a alteração de seu valor e, por conseguinte, justificar seu direito à 

liberdade. Como se viu acima, além da velhice e do estado precário de saúde (elementos 

importantes para a depreciação de seu valor) ele alegou o fato de ter sido sempre um escravo 

fiel a seus senhores. Aqui temos um exemplo claro, dentre vários outros que poderiam ser 

citados, de tradução da ideologia do paternalismo nos termos dos próprios escravos. Se o 

pressuposto da lealdade era um valor acionado pelos proprietários para legitimar a dominação, 

aqui ele foi agenciado para contestar esse mesmo domínio, sem que para isso a ordem 

escravista tenha sido subvertida a partir de uma atitude de contestação direta e espetacular por 

parte do cativo.569 

Uma outra história bastante ilustrativa a esse respeito foi protagonizada por uma 

escrava africana pertencente ao comandante João Luiz Lourenço. Este senhor era português 

de nascimento e veio a morrer em 1819. Dois anos depois foi iniciada a descrição dos bens do 

casal, para efeito de partilha, pela viúva Inácia Maria da Conceição. Como o defunto tinha 

constituído família em Portugal antes de migrar para a América, acabou se estabelecendo um 

conflito em torno dos herdeiros do primeiro e do segundo casamento, o que fez com que os 

autos se arrastassem até 1833. Nesse meio tempo, uma das escravas do espólio usou mais uma 

vez o direito de petição para solicitar a sua liberdade nos seguintes termos: 

Diz a preta Rosa de nação angola, escrava do falecido João Luiz Lourenço, 
que se procedendo por este juízo a nova avaliação dos bens existentes, 
pertencentes aquele mesmo falecido, foi a suplicante avaliada por 100$000 e 
porque na partilha que se vai fazer, necessariamente se hão de separar bens 
para pagamento dos herdeiros do mesmo falecido, ausentes em Portugal, 
requer” a sua liberdade.570 

Convém lembrar que em suas disposições testamentárias o falecido deixou pelo menos 

03 dos 18 companheiros de cativeiro de Rosa alforriados, o que pode ter estimulado a mesma 

a pleitear em juízo a sua liberdade, numa conjuntura bastante delicada. Isso porque a referida 

                                                 
568 Ver Inventário de D. Bárbara Maria-1812. ADJFACCG.  
569 Como destaca Genovese, o paternalismo ia muito além da imagem que os senhores construíam de si mesmos, 
se constituindo num verdadeiro campo de batalha na busca da redefinição do próprio escravismo. Nesse sentido, 
se os escravos deviam obrigações para com seus senhores, estes se viam na contingência de cumprir com 
determinados deveres para com aqueles. Em outras palavras, era um conjunto de práticas e valores que, mesmo 
que ao final apontasse para a hegemonia e dominação de uma classe sobre a outra, tinha significados muitas 
vezes radicalmente distintos para as partes envolvidas, de acordo com o campo de forças em que se desenrolava. 
Ver GENOVESE, Eugene. A terra prometida: o mundo que os escravos criaram. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1988, pp.21/25.     
570 Ver Inventário de João Luiz Lourenço-1821. ADJFACCG. 
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cativa corria o risco de compor a legítima de algum herdeiro residente em Portugal, o que a 

obrigaria a deixar para trás toda uma vida pacientemente tecida entre os seus deste lado do 

Atlântico.571  

Por seu turno, no ano de 1837 a crioula Josefa, de cor parda, 12 anos de idade, filha da 

escrava mulata Cosma, entrou com uma ação na justiça por ver sua liberdade ameaçada. 

Acompanhada sempre de sua avó, a também forra Maria Simão, ela alegou que foi alforriada 

“desde sua pueril idade, gozando até o presente de sua liberdade”. Todavia, com a morte de 

sua ex-senhora, D. Ana Maria Pessoa, os filhos desta estavam querendo reescravizá-la. Após 

ela ter apresentando a certidão de sua carta de alforria, datada de 1826, o juiz de órfãos 

nomeou o capitão Bento José Alves Viana como seu tutor, isso por ser a mesma de menor, e 

João Antonio Pinto dos Santos  como curador. Embora não saibamos o seu desfecho, essa 

história comprova pelo menos duas coisas: primeiro que a liberdade podia ser algo precário 

para os escravos, uma realidade a ser defendida e mantida arduamente; segundo que a luta 

pela liberdade não se constituía em uma aventura solitária, pois por trás dela existia muitas 

vezes uma extensa rede de solidariedade, tecida pela ação de cativos, libertos e até homens 

livres. No caso de Josefa, ela contou, pelo menos, com a ajuda de sua mãe e de sua avó, apoio 

esse que se mostrou fundamental para frear a ganância, avidez e esperteza de herdeiros pouco 

escrupulosos.572 

  Ainda na primeira metade do século temos a história de Francisco, africano que 

contava com aproximadamente 38 anos de idade em 1840. Ele aproveitou o momento em que 

era feito o inventário de seu senhor recém falecido e apresentou uma quantia de 300$000, 

preço de sua avaliação judicial. Esse recurso talvez fizesse parte de economias conseguidas 

em anos de trabalho, formando com o tempo um pecúlio para ser empregado na compra da 

alforria. Além da idade avançada e da saúde precária, o curador, de nome José Alves C. 

Betencourt, usou como argumento para fundamentar o pleito o fato de que as leis favoreciam 

a liberdade, “por ser de direito natural”, tais como o título 4 do livro 4 das Ordenações 
                                                 
571 Nesse sentido, a história da preta Rosa difere bastante daquela vivida por um seu companheiro de cativeiro 
que viveu na América portuguesa. Trata-se do mulato José, escravo de Fernão Soares, que viveu na Olinda-PE 
de finais do século XVI. Filho de um português e de uma africana, José era um escravo ferreiro que vivia entre 
os milhares de africanos e seus descendentes pelas ruas de Lisboa, uma das mais populosas da Europa. Sua vida 
tomou um novo rumo quando seu senhor resolveu migrar para os trópicos, deixando para trás a mulher, os 
amigos e os hábitos de trabalho. Diante de um novo senhor e condições de trabalho muito mais duras no eito, 
resolveu blasfemar, ao “flertar” com o diabo. Apesar de cair nas garras da Inquisição, acabou conseguindo o seu 
intento, que era o de retornar para junto dos seus em Portugal, mesmo que ao preço de cumprir pena de galés. 
Ver MELLO, Evaldo Cabral. “Como manipular a Inquisição para mudar de senhor”. In. Novos Estudos Cebrap. 
Nº 33, julho 1992, pp. 115/127.         
572 Documento avulso-1837. ADJFACCG. Ao que tudo indica, esse é o fragmento de uma ação de manutenção 
de liberdade que sobreviveu ao extravio do original.   
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Filipinas e os Alvarás de 30 de julho de 1609 e 16 de janeiro de 1773. Depois de ouvidos os 

herdeiros e o curador geral dos órfãos, as partes chegaram a um acordo e a carta de alforria de 

Francisco foi expedida.573 

 Se desde a primeira metade do século um conjunto de mecanismos (presentes tanto no 

direito positivo como no costumeiro) era acionado para fundamentar demandas em torno da 

liberdade, foi somente com a Lei 2.040 de 28 de setembro de 1871 que a questão foi 

regulamentada, a partir de uma intervenção cada vez mais direta do Estado nas relações entre 

senhores e escravos. Como se sabe, esse dispositivo legal foi resultado de uma série de 

embates políticos entre diferentes setores da sociedade imperial na segunda metade do século, 

e apontou claramente para o começo do fim da escravidão no Brasil. Da parte dos escravos 

essa medida assegurou e ampliou uma série de direitos que na vida cotidiana era chancelada 

pelas práticas costumeiras, a exemplo do pecúlio, a família e a alforria. Porém, ela foi além, 

ao legalizar essas práticas e transformar o poder público em agente mediador dos conflitos 

entre cativos e proprietários, o que acabou acelerando o processo de deslegitimação do 

cativeiro entre nós.574 

Em 1872, uma autoridade provincial descreveu o clima político e social em que a 

mencionada lei foi recebida na Paraíba, para quem: 

A Lei 2040 de 28 de setembro de 1871, que providenciou sobre a 
emancipação gradual dos escravos, vai sendo executada fácil e suavemente, 
sem a mínima reclamação ou constrangimento, antes com a espontaneidade e 
boa vontade da população, que reconhece e aplaude os benefícios resultantes 
das respectivas disposições.575 

Esse ponto de vista expressa muito mais as expectativas de setores de elite 

preocupados com a manutenção da ordem pública, e não resiste a um confronto com as 

evidências apontadas na documentação de época, nos remetendo a um universo social e 

político muito mais complexo do que aquele olhar seletivo nos faz crer.576 Em Campina 

                                                 
573 Ver Inventário de Paulo Araújo Soares-1840. ADJFACCG. 
574 Ver CHALHOUB, Sidney. Op. cit. 95/174. Se é prudente perceber na Lei do Ventre Livre uma tentativa da 
parte de setores da elite imperial no sentido de assegurar uma transição ordeira para outras formas de 
ordenamento social e econômico com o previsível fim da escravidão, não é possível, contudo, concordar com a 
tese de Ademir Gebara, para quem o objetivo estratégico da mesma era assegurar desde sempre a “transição para 
o sistema de trabalho livre” no Brasil, contando para isso com a anuência dos escravos. Ao proceder desse modo, 
o historiador paulista acabou caindo numa visão teleológica da história, ao perder de vistas os embates que 
informaram aquele conturbado e incerto processo histórico, pelo menos para os protagonistas principais que o 
vivenciaram. Ver GEBARA, Ademir. O mercado de trabalho livre no Brasil (1871-1888). São Paulo: 
Brasiliense, 1986.       
575 Ver Fala dirigida pelo 3º vice-presidente Dr. José Evaristo da Cruz Gouvêa em 07 de junho de 1872. 
<www.crl.edu/cont/brasil/pari.htm> Acessado em março de 2006.    
576 Para uma discussão histórica entre a lei e os processos sociais ver THOMPSON, E. P. Senhores e caçadores. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.  
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Grande, por exemplo, os efeitos da lei foram imediatos, redobrando a carga de tensões e 

conflitos entre senhores e escravos nos tribunais locais. Esse quadro fica evidenciado não 

apenas nos números, mas principalmente pelo novo teor político que adquire a resistência 

escrava naquele contexto histórico. Nesse sentido, os escravos campinenses foram capazes de 

acionar todos os dispositivos da lei para ampliar a luta em torno da liberdade, a partir da 

ampliação de uma extensa rede de solidariedade constituída por companheiros de cativeiro, 

forros, livres pobres e até membros da elite, informados por uma conjuntura de claros e 

crescentes sinais de esgarçamento político, econômico e ideológico da escravidão. 

 Por caminhos nem sempre retos, as leis aprovadas pelo poder legislativo e 

sancionadas por Sua Majestade Imperial acabavam chegando aos mais longínquos rincões da 

nação. Com a Lei 2040, de 28 de setembro de 1871, não foi diferente. Discutida e aprovada 

num contexto de extrema tensão social e política, com uma forte resistência de setores da elite 

escravista, a lei aos poucos foi chegando ao conhecimento público dos diferentes setores da 

sociedade, inclusive dos escravos, que acompanharam atentamente o desenrolar dos 

acontecimentos e seus desdobramentos posteriores.577 Nesse contexto, como a “Lei do 

elemento servil” foi recebida em Campina Grande? Como era praxe à época, as autoridades 

recomendavam que cópias das leis fossem expostas nos locais de maior movimentação, tais 

como repartições públicas, igrejas e mercados. A esse respeito, temos notícias que poucos 

dias depois da assinatura pela Princesa Isabel, o texto da Lei já circulava no município. Em 

outubro daquele ano, um exemplar dela foi afixado no Mercado Novo, onde por naqueles dias 

se realizavam as concorridas feiras semanais. Também há evidências de que a Lei foi objeto 

dos sermões proferidos pelo vigário Calixto Correia da Nóbrega e por seus auxiliares, tanto na 

Matriz da cidade como também nas capelas localizadas nos distritos. 

Ora, tanto os mercados como os templos religiosos e os seus arredores eram lugares 

freqüentados pelos escravos por serem espaços de intensas sociabilidades, ligados ao ciclo da 

vida e da morte. Nas feiras, sós ou acompanhados por seus proprietários, os escravos iam para 

prestar pequenos serviços, fazer compras, negociar os produtos de suas economias, levar e 

trazer recados. Quanto às igrejas, eles iam para reforçar suas energias para fazer frente às 

agruras do cotidiano, batizar seus filhos, casar em ocasiões solenes ou mesmo registrar o óbito 

de um ente querido. Com isso interagiam com os demais membros da sociedade, onde 

                                                 
577 A respeito do clima que envolveu a discussão e aprovação da chamada Lei do Ventre Livre (a maior batalha 
parlamentar até então travada na história política do Império, com direito à sessão secreta e tudo mais) ver 
CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. Teatro de sombra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2003, pp. 293/328.    
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contraditórias experiências sociais se forjavam. Foi nesse cenário que os escravos entraram 

em contato com Lei e fizeram uso dela em disputas quase sempre acirradas com seus 

senhores. Como estavam impossibilitados de se apresentarem diretamente em juízo, lançaram 

de mão dos mais variados artifícios para que terceiros intercedessem em favor deles, tais 

como peticionários, rábulas, advogados, testemunhas, avaliadores etc, no sentido de levarem à 

frente suas lutas. 

Um dos dispositivos da Lei 2040, de 28 de setembro de 1871, mais utilizados pelos 

escravos foi o do pecúlio, economias do escravo resultantes de seu próprio esforço ou de 

doação de terceiros com o consentimento de seu dono. Como se sabe, embora fosse uma 

prática costumeira no cotidiano da sociedade escravista, só com a referida Lei é que o mesmo 

foi legalizado, inclusive o seu direito de transmissão para herdeiros. A partir de então, o 

pecúlio poderia ser usado para fins de obtenção de alforria, mesmo que sem o consentimento 

do senhor, um dos pontos da Lei que mais encontrou resistência, pois significava a 

intervenção direta do Estado nas relações sociais em detrimento da autoridade senhorial.578  

Para iniciar a ação o escravo precisava depositar o pecúlio em juízo. Foi o que fez a 

crioula Maria, em 26 de março de 1872: 

Diz Maria, escrava de Antonio Felício de Souza, idade de 55 anos, doente, 
que tendo obtido o pecúlio constante do documento junto, por doação, e 
desejando obter sua liberdade, vem requerer a V.Sa. que em conformidade 
do artigo 4 § 2 da Lei nº 2040 de 28 de setembro de 1871, mande proceder a 
avaliação da suplicante.579 

 Ao que parece, Maria tentou convencer seu senhor a dar-lhe a alforria através de um 

acordo informal. Com o fracasso da negociação, a escrava apelou ao juiz de órfãos para 

conseguir a sua liberdade por outros meios. À revelia da vontade de seu senhor, ela se 

socorreu dos serviços de Jovino Limeira Dinoá, que através da assinatura e do 

encaminhamento da petição detonou todo o processo judicial posterior. O juiz não só aceitou 

os argumentos do peticionário, como também encarregou a este de defender os direitos da 

escrava durante a ação, nomeando-o curador e, ao mesmo tempo, intimando o senhor para 

comparecer em juízo. 

                                                 
578 O artigo 4º, § 2º preceitua que “O escravo que, por meio de seu pecúlio, obtiver meios para a indenização de 
seu valor, tem direito a alforria,. Se a indenização não for fixada por acordo, o será por arbitramento. Nas vendas 
judiciais ou nos inventários o preço da alforria será o da avaliação”. Para o texto completo da lei e os decretos 
que a regulamentavam, ver A abolição no Parlamento: 65 anos de luta. Vol. I. Brasília: Senado Federal, 1988, p. 
486/547.  
579 Ver Autuamento de uma petição da escrava Maria, pertencente a Antonio Felício de Souza-1872. 
SEDHIR/UFCG.  

311 



 

Em Campina Grande, a exemplo de outras localidades do Império, não havia uma 

coerência absoluta na atuação dos operadores do direito em relação aos dilemas que 

envolviam os interesses ligados à propriedade senhorial e à liberdade escrava, quando o 

assunto eram as ações cíveis que tramitavam com cada vez mais celeridade nos foros locais. 

Nesse sentido, o mesmo curador que num determinado momento era capaz de elaborar 

brilhantes arrazoados para provar a liberdade natural de seus clientes, em situação de injustiça 

e opressão advindas do cativeiro, poderia se transformar no procurador dos interesses 

senhoriais, num fiel escudeiro do sacrossanto direito da propriedade privada, não sendo 

incomum, aliás, que essa metamorfose se operasse no curso de uma mesma ação jurídica. O 

contrário também era verdadeiro, ou seja, o mesmo defensor dos interesses senhoriais poderia 

também se transformar em um eficiente interprete dos direitos à liberdade dos cativos. Isso 

não deveria surpreender, pois além de serem “homens da lei”, esses indivíduos eram 

portadores de valores sociais e políticos de tempos de aceleradas transformações históricas, 

como foram aquelas incertas décadas finais dos oitocentos.580 

Contudo, havia aqueles que se destacavam pelas atuações mais freqüentes em uma das 

partes em litígio. Esse era seguramente o caso do Jovino Limeira Dinoá. Embora seja possível 

encontrá-lo na condição de procurador de senhores, na maioria esmagadora das situações ele 

aparece como curador de escravos, a tal ponto que desafetos políticos e pessoais lhe acusavam 

de estar se especializando nesse tipo de causa. Membro de uma tradicional família do cariri 

paraibano, nasceu em 1838 na Vila de Cabaceiras e faleceu em 1910 na cidade de Macapá-

PA, vítima de syncope cardíaca. Em vida ocupou importantes cargos políticos e 

administrativos da máquina estadual em âmbito local. Tenente-Coronel da Guarda Nacional, 

também se destacou como promotor de justiça em Campina Grande. Líder do partido liberal, 

conseguiu ser eleito para várias legislaturas, ora na condição de vereador ora de deputado 

provincial. Como advogado provisionado construiu a fama de “conhecedor das leis e dotado 

de boa oratória”, recursos esses empregados à exaustão nas ações cíveis em que tomou 

parte.581  

Ao ser nomeado curador de Maria, Jovino Limeira Dinoá tratou de agir em defesa de 

sua cliente. Em 01 de abril de 1872 foi convocada audiência para discutir o preço da alforria, 

pois não houve acordo entre as partes. Ao comparecer em juízo o senhor mudou de atitude, 
                                                 
580 Sobre a atuação de advogados e rábulas em processos de liberdade no contexto do século XIX brasileiro, ver 
GRINBERG, Keila. O fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antonio Pereira 
Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.  
581 Para as informações biográficas do nosso personagem, ver MEDEIROS, Tarcízio Dinoá e MEDEIROS, 
Martinho Dinoá. Ramificações genealógicas do cariri paraibano. Brasília: CEGRAF, 1989, pp. 126/127.       
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afirmando não se opor à liberdade da escrava, contanto que recebesse uma indenização. Como 

foi dito acima, o pecúlio de Maria foi adquirido através de doação, no valor de 283$000, 

quantia essa que pode ter sido obtido em troca de algum favor. O seu “benfeitor” foi nosso 

conhecido Francisco Fernandes Abrunhoza.582 Como o valor da liberdade fosse fixada em 

433$00, compareceu na mesma audiência de conciliação Oliveira Gonçalves Carneiro Meira 

com os 150$000 restantes, sendo em seguida feito o competente termo de louvação. Em troca, 

a libertanda se comprometia a prestar serviços ao benfeitor por três anos, podendo, contudo, a 

qualquer tempo quitar a dívida e assim gozar plenamente de sua liberdade, conforme previa 

outro dispositivo da lei em apreço.583 

Bem mais complexo e contraditório foi o caso da parda Alexandrina. Em 07 de junho 

de 1873, com claros sinais de sevícias espalhados pelo corpo, essa escrava se apresentou 

diante do juiz de órfãos, o bacharel Bento José Alves Viana, alegando haver sofrido maus-

tratos por parte de seu senhor, o major José Lourenço Porto. Como não quisesse mais servir a 

esse e tendo “quantia suficiente” para comprar a alforria, solicitou o seu depósito e a 

indicação de um curador. Porém, conforme Alexandrina logo iria descobrir, as coisas não 

correriam tão simples como talvez imaginasse. De início foi-lhe nomeado depositário o 

tenente Bento Gomes Pereira Luna, e como curador o “Doutor João Tavares de Mello 

Cavalcante”. Este último não aceitou o encargo.  

Para completar o quadro, desde o início o proprietário já disse a que veio, dando 

mostras de que poderia usar todas as armas possíveis para preservar seus interesses, a começar 

pela especulação e pela chantagem. Quando convocado a se manifestar sobre o preço da 

escrava, afirmou que por ser Alexandrina uma escrava “robusta, boa cozinheira e 

engomadeira”, não se desfaria dela em situação normal por menos de 2.000$000. Contudo, 

como no presente caso a venda era para fins de liberdade, exigia “apenas” 1.000$000! Ora, 

isso era um verdadeiro escândalo se levarmos em consideração as próprias “regras” do 

                                                 
582 Como vimos no primeiro capítulo, esse português foi assassinado em 22 de abril de 1873, num dos mais 
rumorosos casos de polícia da época, em função das circunstâncias e das pessoas envolvidas. Uma das razões do 
crime estaria ligada ao fato da vítima ter comentado que dois membros de uma tradicional família local estariam 
envolvidos em roubos de cavalos. Antes de morrer, a vítima procurou se defender do que considerava puro 
boato, solicitando junto ao subdelegado de Fagundes uma espécie de atestado de bons antecedentes. A 
autoridade policial atendeu ao seu desejo, ao redigir um documento anexado ao processo em que afirma que a 
boa conduta do “marinheiro” se expressava em ações filantrópicas junto a indigentes e pela libertação de uma 
escrava, que talvez tenha sido Maria. Ver Sumário de culpa por crime de homicídio. Autora, a justiça pública. 
Réus. Bernardino de Sena Tavares, Manoel Felix e Antonio Soares-1873. ACPVTJFACCG.  
583 Trata-se do § 3º do mesmo artigo 4º, ao estabelecer que “É permitido ao escravo, em favor da sua liberdade, 
contratar com terceiros a prestação de futuros serviços por tempo que não exceda de sete anos, mediante o 
consentimento do senhor e aprovação do juiz de órfãos”. Ver A abolição no Parlamento: 65 anos de lutas. Op. 
cit. 489.      
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mercado de mão-de-obra escravista local. O novo curador da libertanda, Jovino Limeira 

Dinoá, considerou a quantia “excessiva”, solicitando em seguida que fosse feita a louvação do 

preço. Como recomendava a legislação, para esse fim foi constituída uma junta de três 

pessoas, indicadas pelo curador da escrava, o procurador do senhor e o juiz de órfãos. Depois 

de avaliarem a idade, o estado de saúde e a profissão da libertanda, a comissão formada pelos 

“cidadãos” Francisco de Sales Pequeno, Carlos Teixeira de Brito Lira e Sebastião de Barros 

Brandão chegou à conclusão que Alexandrina valia 800$000. Por o arbitramento estar de 

acordo com as normas que regulamentavam a matéria, desta vez o curador não se opôs ao 

arbitramento e concordou com o valor estabelecido para fins de indenização. Aqui o processo 

sofre uma reviravolta (com a intervenção de um novo personagem) cujos desdobramentos 

muito nos ensinam acerca das ambigüidades que informavam as ações de liberdade e os seus 

múltiplos interesses. No momento em que os autos subiam para julgamento no juízo de 

direito, Raimundo Theodoro José Dornelas, a rogo da libertanda, apresentou-se perante o juiz 

para protestar contra a atuação do curador e, por conseguinte, discordar da avaliação de 

Alexandrina em 800$000. Segundo o suplicante, Jovino Limeira Dinoá não estava em 

condições de ser imparcial em pleito tão importante, por ser amigo da família Porto. Isso, 

ainda segundo o suplicante, ficou claro a partir do momento em que este indicou como árbitro 

um compadre do proprietário, apesar das objeções de Alexandrina. Por seu turno, o árbitro 

sugerido por José Lourenço Porto era seu compadre. Para completar, os dois árbitros eram 

compadres entre si. Em outras palavras, havia um verdadeiro negócio entre “compadres”. Daí 

a explicação para o fato de terem sido tão generosos no estabelecimento do preço de uma 

escrava que 22 anos, que antes havia sido comprada por 600$000 e cujo preço, em função da 

“ação do tempo”, ao contrário do que aconteceu, deveria diminuir e não aumentar.584 Por fim, 

alegando que o processo não seguiu uma “marcha regular” (dentre outras razões, pelo fato da 

tramitação estar se dando pelo juizado de órfãos e não pelo municipal, como seria o correto, e 

os procedimentos  usados para a nomeação do curador e do depositário estarem equivocados) 

o peticionário pediu a nulidade da ação, ainda mais em tempos em que a “lei procurava 

favorecer a liberdade” e não a propriedade. 

Depois de fazer um longo arrazoado, em que contestou um por um os argumentos do 

peticionário, o juiz de direito da comarca, o bacharel João da Mata Correia Lima, 

                                                 
584 O queixoso não deixava de ter razão nesse ponto. Conforme vimos no segundo capítulo, o preço médio de 
uma escrava em plena aptidão para o trabalho (não era esse o caso de Alexandrina, pois além de já ter passado 
dos 40 anos ela sofria de “achaques”) era pouco mais de 543$000. É preciso lembrar que o pecúlio de 
Alexandrina, “adquirido pelos seus grandes esforços”, estava alçado em 400$000. Talvez a sua estratégia fosse 
justamente fazer com que o preço arbitrado chegasse próximo desse montante.  
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desconsiderou o protesto de Raimundo Theodorico José Dornelas, alegando que esse não 

tinha competência para “requerer coisa alguma por parte da libertanda, que tem seu curador, 

ao qual a lei encube a defesa do seu direito”, mantendo ao final o preço arbitrado pela 

junta.585 O suplicante não se deu por vencido. Assumindo, na prática, a condição de curador 

da libertanda, apelou da sentença para o Tribunal da Relação do Recife. Antes disso, porém, o 

processo foi encaminhado a Jovino Limeira Dinoá. Depois de se defender das acusações que 

lhe eram imputadas, este procurou justificar seus atos e no fim arrematou: “Não podendo, 

portanto, ir além de minha consciência, luzes, e da lei; e nem podendo prestar-me a ser 

instrumento de quem quer que seja, nada tenho a arrazoar. Facão curador que se preste”.586 

Em seguida foi a vez do procurador Manoel Vicente de Magalhães apresentar as suas 

razões. Alegando inicialmente não ter nada a acrescentar em função do conteúdo da sentença 

do “Ilustrado doutor juiz de direito” e do arrazoado do curador, o representante legal dos 

interesses do senhor não perdeu a oportunidade de provocar o adversário, acrescentando 

novos ingredientes para a compreensão dos elementos que informavam o embate 

jurídico/político entre a liberdade e a propriedade. Depois de fazer loas ao caráter de seu 

cliente, disparou a seguinte acusação: 

Hoje em dia é moda que se vai tornando bem prejudicial o querer-se ser bom 
com o alheio; moda que infelizmente costuma ser sempre adotada por 
aqueles que para si querem tudo, e para os outros nada (...). Não há senhores 
e nem nunca houve nesta questão amor pela liberdade, o que há e o que 
sempre houve foi o reprovado desejo de perseguir-se o meu constituinte, 
fosse embora a custa do sacrifício de um dos mais sagrados direitos do 
homem, como é o de propriedade.587 

Essa passagem nos leva a fazer algumas reflexões. O contexto em que essa ação cível 

transcorreu foi de um crescente processo de deslegitimação da escravidão em âmbito nacional 

com reflexos locais, para o qual a contribuição da Lei do Ventre Livre não foi pequena. Por 

outro lado, concomitantemente a tudo isso, tínhamos um claro movimento de desescravização 

de determinadas regiões, como era o caso de Campina Grande. Embora o escravismo ainda 

fosse forte o suficiente para se manter até às vésperas da abolição, a cada dia novas defecções 
                                                 
585 Esse juiz pode ser considerado um burocrata típico da época do Império. Nascido na capital da província em 
1830, formou-se em Direito em 1847 com apenas 17 anos de idade. Atuou inicialmente como advogado, ocupou 
em seguida cargos menores na máquina administrativa, o que funcionava como um aprendizado para vôos mais 
altos. Começou sua carreira de magistrado desempenhando funções de juiz em Baturite e Canindé-CE, Viana-
MA e Areia-PB. Chegou a Campina Grande em 1866, onde permaneceu como juiz de direito da comarca até 
1873. Além disso, foi vice-presidente e deputado provincial em várias legislaturas pelo partido conservador. 
Faleceu em 1877 no Recife. Ver LEITÃO, Deusdedit. Bacharéis paraibanos pela faculdade de Olinda (1832-
1853). João Pessoa: A União, s.d., pp. 104/105.      
586 Ver Autuamento do traslado da ação do arbitramento do valor da libertanda Alexandrina escrava do 
cidadão José Lourenço Porto-1873. SEDHIR/UFCG. 
587 Ver Autuamento...Op. cit.   
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eram verificadas nas fileiras dos defensores intransigentes da instituição. O fato de não 

possuir escravos pode ter sido um fator que impulsionou Raimundo Theodorico José Dornelas 

a sair em defesa de Alexandrina. Além de aparecer como defensor da liberdade ele poderia, de 

quebra, atingir um seu desafeto pessoal e político. Claro que ninguém era inocente nessa 

história. Muitas vezes essas pessoas acabavam cobrando, em forma de serviços, os seus 

favores. Por sua vez, os escravos pareciam claramente estar atentos a essas filigranas e 

procuravam tirar partido delas, embora nem sempre obtivessem êxito. Por fim, temos em 

movimento as contradições de um curador enredado em práticas clientelísticas.  

O processo não tem um desfecho muito claro, pois há uma lacuna entre os anos de 

1873 a 1875. Nesse ano a libertanda, através de Antonio Sinfrônio, novamente requer o 

depósito, talvez complementar, de 230$000. Mais uma vez sua estratégia não deu certo. Em 

vez de ser alforriada, Alexandrina foi vendida em 11 de fevereiro de 1876, talvez por 

retaliação, a Bernardo Pinto de Abreo, então morador em Goiana-Pe. Contudo, o sonho de 

liberdade da escrava não se arrefeceu. Com o mesmo pecúlio de 400$000 que havia adquirido 

com “grandes esforços” anos antes conseguiu se libertar do cativeiro, ao lhe ser passada carta 

de alforria em 1879. 

Como se sabe, em seu artigo 8º, a Lei de 2.040, de 28 de setembro de 1871, previu a 

matrícula de toda a população escrava do Império. Nesse sentido, todo proprietário ou um seu 

representante legal deveria comparecer na Coletoria de Rendas do município em que residia e 

declarar para sacramentar tal ato. Prevista para ocorrer entre 01 de abril e 30 de setembro de 

1872, acabou sendo prorrogada por mais um ano, tendo assim mesmo havido problemas em 

várias partes. Caso não fossem matriculados dentro do prazo previsto, por culpa ou omissão 

dos senhores, os escravos eram considerados libertos. Mais uma vez, esse dispositivo foi 

objeto de embates envolvendo senhores e escravos em Campina Grande e alhures.588 

Em 06 de outubro de 1873 (portanto, apenas alguns dias depois de findo o prazo legal 

para a matrícula) Josefa, preta, 30 anos, através de Francisco Manoel Guedes, compareceu no 

foro local para alegar a sua liberdade, visto não ter sido matriculada na Coletoria de Rendas 

Gerais de Campina Grande pela sua suposta senhora Maria Felipa da Conceição. Atendendo a 

uma consulta do suplicante, em torno do registro ou não da libertanda, o coletor respondeu 

nos seguintes termos: 

                                                 
588 Esse mesmo dispositivo haveria de ser renovado pelo artigo 1º da chamada Lei dos Sexagenários 14 anos 
depois. Para o texto da Lei 3.270 de 28 de setembro de 1885 e do Decreto 9.517 de 14 de novembro de 1885, ver 
A abolição no Parlamento: 65 anos de luta. Op. cit. pp. 889/901.    

316 



 

Certifico que revendo o livro da matrícula geral de escravos, matriculados 
em virtude da Lei número 2.040 de 28 de setembro de 1871 e decreto 
número 4.835 de 01 de dezembro de 1871 dele não consta ter Maria Felipa 
da Conceição matriculado a escrava Josefa. É o que consta e dou fé.589       

Pouco tempo depois, em 10 de novembro de 1873, chegou ao conhecimento do juízo 

de órfãos que a preta Luiza e seus dois filhos se encontravam em “injusta escravidão”, em 

virtude de não terem sido listados na matrícula. Diante de tal demanda, o juiz de órfãos 

determinou uma busca na residência de Cândida Ferreira de Andrade, senhora dos escravos 

em litígio. Feito a apreensão da escrava e um de seus filhos, pois o outro não se encontrava no 

lugar, os mesmos foram depositados em nome de Bento Gomes Pereira Luna. Ato-contínuo, 

Irenêo Joffily era nomeado curador em mais uma das tantas causas cíveis em que esteve 

envolvido por aqueles tempos.590 Para que o pleito fosse favorável aos libertandos, era 

fundamental a apresentação de uma certidão negativa comprovando a não matrícula por parte 

dos senhores. Em função disso, o juiz remete consulta o coletor geral da cidade, obtendo a 

seguinte resposta: 

Em resposta a seu ofício de 13 do corrente mês passo a responder que do 
livro de matrícula geral, não consta que D. Cândida Ferreira de Andrade 
matriculasse seus escravos Luiza, Antonio e Raimundo, é o que tenho a 
responder a V.Sa por ser o que consta dos livros.591 

Se em relação à ação anterior não sabemos ao certo o seu desfecho, pois o processo 

está incompleto, essa última apresentou um “final feliz” para a libertanda Luiza e seus 

rebentos, pois a sentença do juiz lhes foi favorável. Quanto à suposta senhora, não lhe restou 

outra alternativa, a não ser se conformar com o veredicto. 

                                                 
589 Ver Autuamento de uma petição da preta Josefa-1873. SEDHIR/UFCG. 
590 Ao lado de Jovino Limeira Dinoá, Irenêo Joffily foi o curador que mais atuou em processos de liberdade de 
escravos em Campina Grande, não escapando, contudo, das mesmas ambigüidades vividas por aquele rábula, 
como, por exemplo, o fato de possuir escravos, ser egresso das elites proprietárias locais e em determinadas 
ocasiões atuar defendendo interesses senhoriais. Essas contradições não impediram, contudo, que os escravos 
identificassem em sua figura um potencial aliado, não só como advogado, mas também na condição de juiz. Na 
ação que a africana Maria moveu contra seu senhor, alegando ter entrado no Brasil depois da Lei de 07 de 
novembro de 1831, há uma passagem sugestiva a esse respeito. Quando perguntada por que só então, novembro 
de 1871, resolvera vir a público para lutar pela sua liberdade, já que estava há tanto tempo em cativeiro injusto, 
ela respondeu a “razão foi a lei que apareceu a favor da liberdade não tendo vindo antes porque os seus parceiros 
disseram-lhe que o juiz não lhe valia”. Esse raciocínio ganha inteligibilidade quando lembramos que Irenêo 
Joffily foi juiz municipal e de órfãos entre 1868 e 1872. Coincidência ou não, nesse quadriênio tramitou um 
significativo número de ações de liberdade no foro local, em número de 11, especialmente entre 1871 e 1872. 
Convém lembrar ainda que cabia a esse juízo um importante papel em se tratando de ações cíveis, pois estavam 
encarregados de receber a denúncia e instruir os primeiros passos do processo, podendo postergá-lo ou, ao 
contrário, acelerá-lo. Em determinadas casos poderia proferir sentenças e julgamento, sem a necessidade dos 
autos subirem para o juízo de direito. Ver Autuamento de uma cópia da ação de liberdade da africana Maria 
contra seu senhor o capitão José Jerônimo Pereira da Silva-1872. SEDHIR/UFCG.                     
591 Ver Autuamento de uma portaria do senhor juiz de órfãos do termo o Doutor Bento José Alves Viana-1873. 
SEDHIR/UFCG. 
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 No item anterior, quando tratamos do movimento de fugas em Campina Grande, 

observamos que as partilhas acabavam gerando uma das mais complexas e delicadas situações 

em relação ao domínio senhorial, com a criação da figura do escravo de condôminos, ou seja, 

pertencente a vários herdeiros. Essa questão, por sua vez, remetia a outra delicada e polêmica 

questão, que era a discussão em torno do caráter indivisível ou não da liberdade. O que 

acontecia quando um dos co-senhores libertava a parte que lhe cabia em um determinado 

cativo? O que prevalecia, sua parte livre ou sua parte escrava? Vários escravos 

experimentaram essa ambígua experiência de viver a meio caminho entre a liberdade e a 

escravidão. Essa experiência social acabou se transformando em objeto de reflexão de juristas 

ao longo do século XIX.592 Nesse contexto, a Lei 2.040, de 28 de setembro de 1871, tratou do 

tema, apresentando uma espécie de solução de compromisso ao instituir que o escravo que 

fosse liberto por um ou mais dos co-senhores poderia resgatar a sua alforria indenizando os 

demais, fosse com serviços, fosse com o pecúlio: 

O escravo que pertencer a condôminos, e for libertado por destes, terá direito 
à sua alforria, indenizando os outros senhores da quota do valor que lhes 
pertencer. Esta indenização poderá ser paga com serviços prestados por 
prazo não maior de sete anos, em conformidade com o parágrafo anterior.593  

No ocaso da escravidão em Campina Grande, localizamos dois casos envolvendo 

escravos de condôminos lutando pela liberdade no âmbito da justiça. No primeiro deles, 

Florzino (escravo que foi do espólio deixado por Felicidade de tal para seus filhos e genros) 

alega ter sido alforriado por um de seus co-proprietários de nome Antonio Francisco do 

Nascimento. Para isso solicitou o seu depósito e a nomeação de um curador para a 

fundamentação de sua causa, pedido esse satisfeito pelo juiz municipal em 07 de fevereiro de 

1888. O outro caso foi protagonizado por um escravo chamado Mariano. A exemplo de seu 

companheiro Florzino, ele também foi deixado em mãos de mais de um herdeiro quando da 

partilha dos bens de sua ex-senhora. Dentre esses herdeiros se encontravam Manoel Lopes 

Bezerra e Vicente Ferreira de Maria. Do total de 700$000, quantia pela qual Mariano foi 

avaliado em inventário, coube a cada um deles 58$000, pois eram genros da finada e 

administradores dos bens de suas respectivas mulheres. Em função dos “bons serviços” 

prestados pelo cativo, os dois condôminos resolvem libertá-lo nas partes que lhe cabiam, 

conforme declarações anexas datadas de 02 de fevereiro de 1887. Embora tanto em um caso 

como em outro a documentação utilizada esteja incompleta, é provável que o juiz tenha 
                                                 
592 Ver MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social. 
Vol. I. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1976.   
593 Ver A abolição no Parlamento: 65 anos de lutas. Op. cit. p. 489. O parágrafo anterior trata da prestação de 
serviços do escravo para fins de resgate de sua liberdade.  
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arbitrado algum tipo de prestação de serviço aos demais co-senhores, cujo cumprimento foi 

interrompido pela decretação da abolição em 13 de maio de 1888.594 

Em Campina Grande, a influência da Lei 2.040, de 28 de setembro de 1871, foi tal que 

contribuiu para ressignificar o conteúdo e os embates políticos em torno de uma outra lei 

aprovada anos antes. Estamos nos referindo a Lei de 07 de novembro de 1831, a primeira 

tentativa legal empreendida pelo país recém independente de pôr fim ao tráfico negreiro, ao 

estabelecer em seu preâmbulo que todos os escravos entrados no Brasil desde então seriam 

considerados livres.595 Aprovada em grande medida devido à atuação do governo inglês e dos 

seus representantes numa conjuntura extremamente tumultuada, como foi o caso do período 

regencial, a mencionada lei foi descumprida na maior parte do tempo, devido à atuação de 

uma poderosa coalização de forças que incluía a elite proprietária de terras e de gente, os 

traficantes, autoridades imperiais e até setores subalternos da sociedade brasileira, num 

momento em que o consenso em torno da instituição era amplo o suficiente para garantir o 

status quo durante os anos que se seguiram. Contudo, nunca é demais lembrar que essas 

mesmas forças não foram capazes de revogá-la, em que pese as muitas tentativas feitas com 

esse fim. Nesse sentido, acabou prevalecendo a tese segundo a qual a mesma continuava em 

vigor, pois nenhuma outra suspendeu seus dispositivos. Ao contrário, toda a legislação 

posterior reafirmava a sua vigência, como foi o caso da Lei Euzébio de Queiros, de 04 de 

setembro de 1850, que haveria de acabar definitivamente com o “infame comércio” pouco 

tempo depois.596 

                                                 
594 Ver Autuamento de uma petição do libertando Florzino-1888; Autuamento de uma petição do libertando 
Mariano-1888. ADJFACCG. Um detalhe que vale a pena ser destacado é que em ambos os processos a petição 
inicial foi assinada pelo “acadêmico de direito” José Pordeus Rodrigues Seixas, sendo que no caso de Mariano 
ele foi nomeado curador. Infelizmente não encontramos maiores informações que pudessem melhor situar a 
atuação desse indivíduo no contexto maior da luta dos cativos campinenses nos momentos que antecederam a 
abolição. Provavelmente fazia parte de uma segunda geração de advogados e rábulas que (a exemplo de Irenêo 
Joffily, Jovino Limeira Dinoá, Manoel Vicente de Magalhães e outros) se tornou aliada de escravos que 
transformaram a justiça em arena de luta pela liberdade. Por aqueles mesmos dias, ele tentou libertar os escravos 
do tenente-coronel Honorato da Costa Agra, sob o argumento de que esse havia afirmado em determinada 
ocasião pública que iria alforriar toda a sua escravaria. Ao que parece, tudo não passou de um mal entendido, 
pois o referido senhor continuou até o fim um ferrenho defensor da escravidão, no que foi acompanhado pela 
maior parte dos membros de sua classe, esperando talvez por alguma política de indenização. Ver Justificação 
do acadêmico José Pordeus Rodrigues Seixas-1888. ADJFACCG.           
595 O texto da lei e o respectivo decreto regulamentador de 12 de abril de 1832 se encontram publicados em A 
abolição no Parlamento: 65 anos de lutas. Op. cit. pp. 60/69.  
596 Para um útil resumo sobre a polêmica em torno da vigência ou não da Lei de 07 de novembro de 1831, 
especialmente em sua dimensão jurídica, consulte-se NEQUETE, Lenine. Escravos e Magistrados no Segundo 
Reinado. Brasília: Fundação Petrônio Portela, 1988, pp. 175/242. A única observação que fazemos a essa 
importante obra de compilação é a ausência dos escravos como sujeitos do processo, visto pelo autor como uma 
questão de políticos e doutores da lei atuantes no Império.     
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Assim, ao longo do século XIX não faltou quem evocasse o “espírito” da lei para 

lembrar que a escravidão estava fundada não apenas num ato de força como também numa 

generalizada fraude, na medida em que boa parte das “mãos e pés” dos senhores era 

constituída de africanos e de seus descendentes ilegalmente introduzidos no Brasil depois de 

07 de novembro de 1831. Porém, foi com as mudanças advindas na segunda metade do século 

XIX que o assunto ganhou ares de comoção nacional, transformando os tribunais de 1ª, 2ª e 

até 3ª instâncias do Império em cenários de intensos embates entre abolicionistas e 

escravocratas. Nesse contexto, se destacam a atuação de advogados, rábulas, juizes, 

magistrados e outros operadores do direito que contribuíram para o crescente processo de 

deslegitimação em curso nas últimas décadas de vigência do sistema escravista no Brasil.597 

Esse quadro, entretanto, estaria incompleto se não articulássemos a atuação desses 

sujeitos com uma rede subterrânea tecida pelos africanos e seus descendentes ao longo do 

tempo. Afinal de contas, eles eram os mais interessados em toda essa história e certamente 

tiveram um papel ativo em cada um desses lances, com desfechos quase sempre 

imprevisíveis.598 Em Campina Grande essas questões guardam certas particularidades 

históricas que valem a pena serem exploradas em suas múltiplas dimensões. O primeiro 

aspecto que chama a atenção do pesquisador é o grande volume de ações de liberdade cujo 
                                                 
597 Paradigmático a esse respeito talvez seja a atuação de Luiz Gama, que com seus confrades da maçonaria e 
camaradas da militância política em torno dos projetos da abolição e da República na São Paulo imperial, 
contribuiu sobremaneira para “arrancar” do cativeiro centenas de irmãos seus, tendo como argumento central a 
Lei de 07 de novembro de 1831. Seu exemplo é o mais conhecido até aqui, porém não foi o único. Em 1867, por 
exemplo, o delegado de Cimbras, município localizado no agreste de Pernambuco, se queixou da atuação de um 
destes tantos militantes da liberdade espalhados pelos mais distantes recantos do Brasil. Segundo aquela 
autoridade policial, o bacharel Jesuíno Claro da Silva, “homem de conduta irregular, baldo de recursos, e privado 
de ganhar dinheiro licitamente por se achar desacreditado no foro” local, estaria fazendo uso da Lei de 07 de 
novembro de 1831 para “libertar os escravos africanos com suas produções”. Questionado pela “melhor gente do 
termo” (talvez os mesmos senhores e autoridades incomodadas com o rumo dos acontecimentos) para que 
parasse com tais ações, o referido advogado teria dito num domingo após a missa, perante um grande número de 
“povo livre e escravos”, que se encontrava “no gozo de seus direitos, e na qualidade de curador dos órfãos que 
estava pronto a receber a todos escravos que fossem africanos e os que deles descendessem para tratar de suas 
liberdades e que não admitia conselho de pessoa alguma”, gerando de um lado incomodo entre senhores e um 
princípio de desobediência nas hostes escravas, de outro. Diante do exposto, pedia providencias junto ao 
presidente da província a fim de que se evitasse um “conflito sanguinolento”. Ver Correspondência da delegacia 
de polícia do termo de Cimbras para a presidência da província de Pernambuco, em 04 de janeiro de 1867. PC. 
APP. Sobre a atuação dos “homens da lei” e suas articulações com o a luta dos escravos no processo 
abolicionista, com destaque para a figura de Luiz Gama, ver AZEVEDO, Elciene. “Advogados e escravos no 
movimento abolicionista em São Paulo”. In. LARA, Silvia e MENDONÇA, Joseli Maria Nunes (Orgs). Op. cit. 
pp. 199/237.                    
598 A complexa relação dos escravos e outros sujeitos sociais com a Lei de 07 de novembro de 1831 no contexto 
maior da crise da escravidão nas últimas décadas do século XIX vem se tornando em objeto de interesses de 
diversos trabalhos recentemente publicados. Ver MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. “O direito de ser africano 
livre: os escravos e as interpretações da Lei de 1831”. In. LARA, Silvia e MENDONÇA Joseli Maria Nunes 
(Orgs). Op. cit. pp. 129/160; GRINBERG, Keila. “Escravidão, alforria e direito no Brasil oitocentista: reflexões 
sobre a Lei de 1831 e o ‘principio da liberdade’ na fronteira sul do Império brasileiro”. In. CARVALHO, José 
Murilo de (Org). Op. cit. pp. 267/285; SILVA, Ricardo Tadeu Caíres. “Memórias do tráfico ilegal de escravos 
nas ações de liberdade: Bahia, 1885-1888”. In. Afro-Ásia. Nº 35, 2007, pp. 37/82.     
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pretexto era a Lei de 07 de novembro de 1831 quando comparado com o reduzido número de 

africanos na população cativa local. Tivemos oportunidade de ver em outros momentos deste 

trabalho que o processo de crioulização foi intenso, fazendo com que os africanos reduzissem 

cada vez mais sua participação demográfica no conjunto da escravaria campinense. Isso 

certamente teve implicações no processo de resistência escrava no município, especialmente 

no que diz respeito à criminalidade e ao movimento de fugas. Tudo isso levou a um processo 

de redimensionamento da luta dos africanos escravizados em suas articulações com seus 

parceiros de cativeiro e o conjunto da sociedade.  

É nesse contexto que devemos situa as aspirações dos “negros estrangeiros” de 

Campina Grande em suas lutas pela liberdade, tendo como cenário os tribunais locais. 

Ajudados pelos parceiros crioulos e por outros aliados para além do mundo do cativeiro 

(incluindo aí alguns de seus descendentes diretos ou indiretos) muitos deles souberam 

aproveitar as brechas abertas com o processo de deslegitimação da instituição escravista para 

fazer valer seus direitos de africanos livres no Agreste da Borborema. Assim, por exemplo, 

como as lembranças da diáspora foram agenciadas para fundamentar política e legalmente as 

ações no âmbito da justiça local? Que alianças sociais eles teceram para fazer chegar aos 

tribunais as suas demandas? Que papel teve essa movimentação no desmoronamento do 

escravismo em perspectiva local? 

Dos 18 processos em que africanos aparecem litigando a liberdade ao longo do século 

XIX em Campina Grande, pelo menos 13 deles remetem à segunda metade da centúria, 

especialmente depois da conjuntura que antecede e sucede imediatamente a Lei do Ventre 

Livre. Destes, 12 tem como fundamento a Lei de 07 de novembro de 1831. Isso por si só nos 

obrigaria a lançar um olhar cuidadoso sobre esse processo e sua significação histórica. Para 

tentar compreendê-lo nada melhor do que lançar mão de algumas dessas histórias para assim 

iluminar seus personagens e o mundo em que se moveram. 

  No dia 21 de outubro de 1872, o advogado Antonio Lelis de Souza Pontes 

compareceu ao juízo municipal de Ingá, comarca de Campina Grande, para denunciar que 

Inácio Cabral de Vasconcelos mantinha ilegalmente sob o seu domínio, na condição de cativo, 

a um preto africano. A razão de tal estado de injustiça se devia ao fato de que esse último 

havia sido importando para o Brasil depois da Lei de 07 de novembro de 1831. O juiz 

municipal Feliciano Henrique Herdmam não só deu provimento ao teor da petição, mas 

também nomeou o peticionário curador do africano, depositando este em mãos de Cristóvão 

Albuquerque até a conclusão do processo.  Feito isso, a autoridade judicial imediatamente 
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convocou o autor da ação para que falasse das circunstâncias que pudessem esclarecer os 

fatos, conforme prescrevia o artigo 10º do decreto de 12 de abril de 1832. No caso em tela, 

isso significava descrever o contexto em que o escravo foi importado da África; a chegada ao 

Brasil; os primeiros passos no seio da nova sociedade e sua trajetória até aquele momento. No 

dia seguinte, 22/10/1872, o libertando foi submetido a um auto de perguntas. Pela importância 

de que se reveste tal depoimento, resolvemos transcrevê-lo na integra: 

Perguntado qual seu nome? Respondeu chamar-se Luiz 

De onde é natural? Respondeu de Cassange na África 

Onde reside ou mora? Respondeu que residia na Várzea Nova em casa de 
seu senhor Inácio Cabral de Vasconcelos 

Há quanto tempo aí reside? Respondeu que há mais de vinte anos 

Perguntado donde saiu ele interrogado, quando veio para Várzea Nova, e a 
quem pertencia e em que tempo? Respondeu que ele interrogado lembra-se 
que embarcando em Cassange veio em barco ter em um lugar denominado 
Porto de Galinha ao sul de Pernambuco e à noite; que ai desembarcaram ele 
interrogado e outros seus patrícios; que nessa mesma noite um homem 
chamado Quincas compro-o e a outros muitos, que foram todos conduzidos 
para um lugar chamado Palma do Orobo, onde morava o dito Quincas; que 
ai foram trancados, digo, que daí do Orobo foram conduzidos por esse 
Quincas, e no dia seguinte ao da chegada para os sertões, vindo ele dispondo 
alguns pelo caminho, que essa viagem só era feita à noite, que ao chegarem 
na Várzea Nova deste termo foi ele interrogado  vendido pelo dito Quincas a 
Manoel Cabral de Vasconcelos hoje falecido pela quantia de 350$000; que 
lembra-se que três anos depois deu-se a fome de quarenta e cinco, e que em 
virtude dela seu senhor Manoel Cabral, Inácio Cabral, e outros da Várzea 
Nova retiraram-se para o lugar Piabussu, próximo a cidade de Mamanguape, 
onde estiveram por algum tempo, sendo que ele interrogado ali fora então 
vendido pelo dito Manoel Cabral a seu senhor de hoje Inácio Cabral de 
Vasconcelos, que o tem possuído até agora como escravo; que em vista do 
exposto vê-se que ele desembarcou no Brasil no Porto de Galinha três anos 
antes da fome de quarenta e cinco, e portanto em 1842 pouco mais ou 
menos;que dito Manoel Cabral comprou ele interrogado, segundo ele bem se 
recorda agora, no mesmo ano em que casou-se com Dona Teresa sua 
primeira mulher, sendo esse ano o mesmo em que chegou da África, e veio 
ter a Várzea Nova; e como nada mais respondeu nem lhe foi perguntado.599 

Comparando essa fala com as de outros africanos envolvidos em processos similares 

em Campina Grande por essa mesma época, observamos determinadas recorrências. No que 

diz respeito à experiência destes indivíduos no próprio continente africano, as informações 

são deveras sumárias. Isso talvez se devesse ao impacto psicológico do tráfico e da 

escravidão, que acabava fazendo com que determinadas lembranças fossem perdendo força, 

fato esse agravado com a ação do tempo. Afinal de contas, entre o momento da saída da 

                                                 
599 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação civil do juízo de Direito da comarca de Campina 
Grande, província da Paraíba do Norte. Apelante, o africano Luiz, por seu curador. Apelado, Inácio Cabral de 
Vasconcelos-1875. AIAHGP.  
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África e a tomada do depoimento de Luiz, 30 anos se passaram. Ademais, some-se a isso o 

fato de que alguns deles eram negociados muito jovens, dificultando assim o processo de 

rememoração de acontecimentos traumáticos. Contudo, entendemos que a razão principal 

desse aspecto lacunar se deve à natureza e ao objetivo desse tipo de fonte. Afinal de contas, 

tratava-se de provar que os autores eram escravos africanos livres entrados no Brasil depois 

de 07 de novembro de 1831, não importando para os homens da justiça detalhes considerados 

desinteressantes que não fossem naquela direção. É possível até que os próprios curadores 

orientassem seus “clientes” no mesmo sentido, algo talvez reforçado pela ignorância 

generalizada sobre a cultura desses “outros”.600 

O pouco que sabemos da vida de Luiz na África é que ele embarcou na região de 

Cassange, parte do complexo Congo-Angola, local de onde procedia a maior parte dos 

escravos de Campina Grande. Como sobrevivente da terrível travessia transatlântica, foi 

desembarcado, juntamente com outros companheiros de viagem, na terra de “brancos”. Se até 

aqui o relato de Luiz é “pobre”, em compensação a coisa vai mudando de figura na medida 

em que sua fala avança e ele passa a descrever as primeiras experiências no outro lado do 

Atlântico. Nesse caso, a memória evocada por ele, apesar de todos os constrangimentos e 

limites que o cercavam no momento do auto de perguntas, permite-nos discutir importantes 

questões históricas, como, por exemplo, as condições em que passou a operar o tráfico 

clandestino numa das mais importantes regiões do Império escravista brasileiro, depois da 

aprovação da Lei de 07 de novembro de 1831. Em primeiro lugar, ele recordava bem do lugar 

em que foi “desovado”, ou seja, o Porto de Galinha, um dos muitos portos naturais que faziam 

parte da rede de contrabando de africanos localizada no litoral sul de Pernambuco, formada 

ainda pelas praias de Barra de Catuama, Itamaracá, Pau Amarelo, Cabo de Santo Agostinho, 

Barra de Serinhaém, Foz do Rio Formoso, Tamandaré e Una, distantes da movimentação 

comprometedora do Recife. Por outro lado, o fato do desembarque ter ocorrido à noite não é 

                                                 
600 Nesse sentido, as memórias do continente africano evocadas nas ações de liberdade diferem bastante de 
alguns relatos autobiográficos disponíveis, em função mesmo do conteúdo e do contexto em que foram 
produzidos cada um dos testemunhos. Como exemplo podemos mencionar o caso de Mahommah Gardo 
Baquaqua, africano natural da África Central que foi seqüestrado, transformado em escravo e vendido para as 
Américas, onde após conseguir a liberdade relatou a sua vida para o abolicionista norte-americano Samuel 
Moore, em 1854. Uma boa parte da obra é dedicada à fase africana de sua vida, onde ele descreve sua infância e 
juventude, os costumes de seu “país”, as circunstâncias em que foi feito escravo em sua terra natal, as tramas 
internas do tráfico no próprio continente, para não falar nas dramáticas cenas do embarque e da travessia 
transatlântica. Claro que a fala de Baquaqua foi contaminada pelas injunções do compilador, interessado em 
divulgar para o mundo ocidental uma determinada imagem da África, informada por valores que mesclam 
cristianismo com interesses coloniais que nem sempre dão fidedignidade aos fatos. Porém, esse detalhe não 
diminui a força da narrativa. Ver MOORE, Samuel (Comp). Mahommah Gardo Baquaqua: Biografia e 
narrativa do ex-escravo afro-brasileiro. Brasília: EDUNB, 1997.            
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um detalhe de só menos importância. Na verdade, ele se constituía em parte da estratégia 

adotada pelos traficantes para dificultar uma possível vigilância por parte de alguma 

autoridade mais zelosa. Os tentáculos da rede clandestina do tráfico de escravos se estendiam 

por terra. Mal pisaram em solo americano, Luiz e seus “patrícios” eram aguardados por um de 

seus agentes, ali representado por “um homem chamado Quincas”. Após comprá-los ao 

traficante, esse cuidou de levar os africanos para a sua residência, no sentido de revendê-los a 

proprietários da região sedentos por novas levas de trabalhadores. Aí começava outra dura 

travessia, desta vez por terras dos “sertões” que dividiam as duas províncias limítrofes. 

Outro aspecto da narrativa de Luiz que deve ser comentado é a forma como a 

memória do tempo era vivenciada pelos africanos no contexto da diáspora e da inserção no 

mundo da escravidão. Sabe-se que os africanos tinham dificuldades para se guiarem pelo 

calendário convencional dos brancos, até porque eram egressos de sociedades de tradição oral 

que tinham uma forma peculiar de relacionamento com a temporalidade. Daí ser comum, por 

exemplo, não saberem precisar através desses códigos eventos importantes, tais como a idade, 

a data de nascimento ou casamento e outros acontecimentos marcantes da vida comunitária. 

Contudo, com o tempo essas dificuldades eram sanadas, na medida mesma da passagem do 

tempo e dos desafios impostos pelo cativeiro. Assim, por exemplo, para calcular o ano em que 

havia chegado ao Brasil, ou seja, 1842, ele procedeu por dedução, de forma indireta, ao 

articular acontecimentos da vida pública e privada que o cercavam e que com o tempo se lhe 

tornaram significativos. Para se situar no tempo, o escravo utilizou o exemplo da “fome de 

quarenta e cinco” e o primeiro casamento de seu senhor Manoel Cabral de Vasconcelos com a 

finada Dona Teresa, na localidade de Várzea Nova, irmão e cunhada, respectivamente, de seu 

então suposto proprietário. 

 Voltemos, contudo, ao cerne do litígio então instaurado. Depois de fazer o 

juramento de praxe, o curador de Luiz apresentou o seu libelo civil acusatório em 07 de 

novembro de 1872; coincidentemente depois de 41 anos de aprovação daquela que ficou 

conhecida nos anais da história brasileira como a lei feita para “inglês ver”, mas que por 

aqueles dias vinha se transformando no centro de acirradas disputas entre senhores e escravos 

dentro e fora dos tribunais Brasil afora. Por seu turno, o réu constituiu como seu procurador o 

advogado Manoel de Assunção e São Tiago, que contrariou por negação. Em seguida, temos 

uma das mais interessantes fases do processo, que é a inquirição de testemunhas, iniciada em 

18 de novembro de 1873. Primeiro foram arroladas aquelas da parte do autor. Ao que parece, 

a tática empregada pelo curador para comprovar que Luiz havia entrado no Brasil em 1842 
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era insistir em seu caráter boçal. Tanto é assim, que esse tópico permeou as falas das quatro 

testemunhas. Todas elas relatam que conheceram o africano entre 1840 e 1842, destacando ser 

o mesmo bastante jovem e com muita dificuldade em falar o português; desconhecer a 

doutrina cristã e ter pouca habilidade nas fainas agrícolas. Por exemplo, o primeiro a vir a 

juízo foi João Francisco Alves dos Santos, 56 anos, agricultor, casado, morador em Várzea 

Nova, natural de Santo Antão-PE. Antes de entrar no conteúdo propriamente do libelo, o 

depoente deu uma informação que bem expressa o quadro de tensão que perpassava inclusive 

os bastidores desse tipo de causa. Alegou ser inimigo do réu. A razão para tal estado de 

animosidade entre ambos era que Inácio Cabral de Vasconcelos vinha já de algum colocando 

o seu gado para destruir suas lavouras. Feito isso, fez o juramento e iniciou afirmando que 

mais ou menos pelo final da década de 1830 e início de 1840, o dito Quincas apareceu no 

lugar onde ele (testemunha) morava naquele momento e vendeu o africano ao seu primeiro 

senhor, Manoel Cabral de Vasconcelos, recordando ter Luiz por volta de 16 anos e que por 

esse tempo mal falava o português, supondo por isso mesmo ser ele recém chegado da África, 

pois do contrário não seria ele “tão bruto no falar”. Informou ainda ser Luiz casado com uma 

escrava de seu proprietário, com quem teve filhos homens. Nessa mesma linha de 

argumentação foi o depoimento da segunda testemunha, Joaquim Luiz José de Santa Ana, 54 

anos, agricultor, casado, morador na vila de Ingá, natural da freguesia da Barra de Natuba-PB, 

ao afirmar que quando conheceu o autor, entre 1840 e 1842 ele era um “rapaz emberbe” que 

não falava a “língua nacional”, admitindo porém que “atualmente dito africano é ladino, 

dando apenas demonstração na fala de que é daquela nação”, tendo nesse meio tempo 

avançado nos mistérios da doutrina cristã e no cotidiano do trabalho escravo. Tanto é assim 

que o mesmo já conseguira acumular um pecúlio, parte dele investido na compra de um 

poldro.601 

Os depoimentos dessas duas testemunhas ganham maior significado quando 

lembramos que ambos eram ex-escravos. O primeiro cativo disse ter sido escravo de Ricardo 

Alves dos Reis há 12 anos, ou seja, 1861, enquanto a segunda testemunha foi escravo de 

                                                 
601Esse trecho nos remete ao fato de que Campina Grande, em meados século XIX parecia ser uma verdadeira 
Babel lingüística em pleno céu do agreste da Borborema, uma polifonia constitutiva dos diversos grupos 
formadores da sociedade local, para cuja realidade a contribuição dos africanos não deve ter sido pequena, 
apesar do silêncio posteriormente imposto. Podemos imaginar alguns desses africanos, caminhando pelas ruas, 
becos, logradouros e propriedades falando um linguajar próprio que nem sempre seus interlocutores entendiam, 
quer seja por ignorância ou mesmo por preconceito. No caso de Luiz, ele se comunicava por aqueles dias através 
de algum dialeto de origem Banta ou mesmo uma língua franca, resultante da mistura de palavras e estruturas de 
sua língua nativa com o português, parte de uma cultura de resistência mais ampla que em outro contexto um 
historiador denominou de proto-banto. Ver SLENES, Robert. “Malungu, Ngoma vem: África coberta e 
descoberta no Brasil”. In. Revista USP. Nº 12, 1991-1992, pp. 48/67.   
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Manoel Rodrigues Campos até o ano de 1851. Assim, podemos deduzir que antes de se 

tornarem libertos, eles compartilharam a experiência de ser escravo com Luiz. Dessa 

convivência resultaram laços de amizade, cuja solidez foi tal que conseguiu sobreviver ao fim 

do cativeiro e foi reativada no momento em que o africano buscava garantir a sua liberdade 

em juízo, apesar das ameaças e retaliações senhoriais. Quanto ao réu, conseguiu reunir 

também o mesmo numero de testemunha que o autor da ação. Como era mais ou menos 

previsível, o advogado as orientou no sentido de desmontar a tese principal do curador, 

buscando, ao contrário, demonstrar que o africano havia entrado no Brasil antes de 07 de 

novembro de 1831 e, portanto, era propriedade legal de seu cliente. Foi este o caso de 

Francisco José Carneiro, 43 anos, agricultor, casado, morador no Alto do Seixas, natural da 

freguesia de Ingá, ao afirmar que sabia “por ouvir dizer” a Inácio do Rego Medeiros, morador 

no Recife, que Luiz havia sido comprado no ano de 1830 por José Pedro da Cunha, e daí por 

diante passado por uma cadeia de compradores até chegar em mãos de seu atual senhor. 

Apesar de pequenas variações pontuais, os demais testemunhos repetiram os mesmos 

argumentos, como, por exemplo, os nomes dos compradores e vendedores do escravo até esse 

chegar à Várzea Nova. 

Encerrado a parte referente à apresentação das provas documentais e testemunhais, o 

juiz concedeu vistas às partes em litígio. Primeiro foi a vez do curador argumentar, em 20 de 

agosto de 1874, que pelas razões expostas anteriormente e por “presunção de direito” seu 

curatelado era livre, cabendo o ônus da prova em contrário ao réu, algo que não foi feito como 

lhe cumpria. Por seu turno, em 03 de setembro de 1874 o advogado e procurador do réu 

anexou ao processo sua longa exposição de motivos, articulando uma série de razões para 

justificar a tese segundo a qual Luiz era propriedade de Inácio Cabral de Vasconcelos e como 

tal deveria voltar a seu pleno domínio, de onde, aliás, nunca devera ter saído. Inicia as suas 

razões lamentando que ainda exista a escravidão, algo “abominável, abuso do forte contra o 

fraco, que tem atravessado os séculos, apesar da forte barreira da civilização, que muito tem 

conseguido no sentido de extinguir tal abuso”602, para em seguida argumentar que igual 

violência seria desrespeitar o direito da propriedade dos senhores em países que legalmente 

admitiam a sua existência, como era o caso do Brasil. Diante desse princípio geral de defesa 

da propriedade privada, passou em seguida a contestar as razões do autor, alegando que o fato 

                                                 
602 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação civil... Op. cit. A julgar por essa e outras ações cíveis, os 
advogados e rábulas de Campina Grande estavam sintonizados com o debate político e jurídico em torna da 
questão do “elemento servil”, quer tomassem partido pela propriedade, quer pela liberdade. Além da legislação 
antiga e moderna, costumavam citar em seus pareceres autoridades abalizadas no assunto, tais como Perdigão 
Malheiros e Teixeira de Freitas.  
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das testemunhas (aliás, todas inimigas declaradas do seu cliente) afirmarem ter sido Luiz 

vendido ao réu entre 1840 e 1842 não era prova suficiente de que o mesmo tivesse entrado no 

Brasil depois de 07 de novembro de 1831. Arremata o seu arrazoado afirmando que por trás 

da presente causa estava a ação de desafetos de seu cliente, com o único objetivo de 

prejudicá-lo. Desse modo, para a defesa a presença de Luiz pouco contava, sendo este e seus 

companheiros quando muito “inocentes úteis”, em cujas mãos esses mesmos eram explorados 

como força de trabalho durante o período do depósito. Contudo, não deixou de reconhecer o 

perigo maior desse tipo de ação para os interesses senhoriais: servir de “terrível exemplo” 

para outros africanos e descendentes seus que se encontravam em injusto cativeiro. 

Ao que parece, o alerta acabou gerando o efeito político desejado, pois o juiz de 

direito Augusto Carlos de Almeida acatou as argumentações do procurador do réu, 

considerando Luiz carecedor da liberdade, autorizando o levantamento do depósito e 

determinando o seu retorno à casa de seu suposto proprietário. O curador contestou, alegando 

que tal levantamento só poderia ser feito depois da conclusão da ação, o que não era o caso 

presente, já que houve apelação ex-oficio em função de a sentença ter sido contrária à 

liberdade, conforme previa o artigo 7º § 2º da Lei 2040 de 28 de setembro de 1871. Em 

função disso, o libertando foi novamente depositado em 17 de junho de 1875, sob a 

responsabilidade do capitão Felismino César de Albuquerque. Enquanto isso, o processo foi 

remetido para Recife, onde o Tribunal da Relação de Pernambuco manteve a decisão em 

acórdão de 10 de dezembro de 1875.  

Com a decisão, Luiz pode ter sido obrigado a voltar para o domínio de seu suposto 

senhor. Porém, é muito provável que as relações estabelecidas entre ele e seu proprietário 

tenha mudado para sempre, pois o mundo ao seu redor estava se transformando a olhos vistos. 

O fato de ter vivenciado a experiência de um litígio com seu senhor por si só já seria 

significativo. Lembremos que a ação começou em 21 de outubro de 1872 e foi concluída em 

10 de dezembro de 1875, ou seja, se arrastou por mais de 3 anos. Por mais que a legislação 

previsse para esses casos um ritual sumário, já que se tratava de uma ação de liberdade, o fato 

é que a demora acabava beneficiando muitas vezes os escravos. As partes em conflito 

pareciam saber muito bem disso. Aliás, esse estado de espírito ficou patente em diversos 

momentos da fala do representante legal do senhor de Luiz, especialmente nas razões finais. 

Para Manoel de Assunção e São Tiago, era inadmissível que magistrados sérios dessem 

ouvidos a apelos de quem queria fazer caridade com a propriedade alheia. O mais grave eram 

as implicações políticas de todo esse processo. Afinal de contas, ao colocar em depósito 
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escravos sob qualquer pretexto, o que se estava fazendo era abalar um dos pilares da 

sociedade que admitia a propriedade escrava: o domínio moral e econômico de senhores.603 

Exageros à parte, o procurador de Inácio Cabral de Vasconcelos não deixava de ter razão. 

Além de atingir a âmago do domínio político senhorial, as ações de liberdade implicavam em 

um claro prejuízo econômico para os proprietários, perda essa tanto maior quanto mais 

longeva ela fosse, na medida em que durante esse tempo o cativo poderia alugar seus serviços 

para terceiros, incluindo aí os próprios depositários. Nesse sentido, ainda de acordo com o 

raciocínio do advogado senhorial, era preferível que a liberdade fosse efetivada a partir do 

mecanismo tradicional, ou seja, através do pecúlio que Luiz possuía e que por “inocência” sua 

estava sendo dilapidado pela falta de escrúpulo do curador e de seus aliados.604 

O mais interessante, contudo, independentemente do desfecho que tais ações 

isoladamente viessem a ter, era o seu efeito multiplicador ou, nas palavras do procurador do 

senhor Inácio Cabral de Vasconcelos, “o exemplo terrível” que isso poderia gerar para 

estimular outros escravos a irem à luta. No momento mesmo em Luiz litigava contra seu 

suposto senhor nos tribunais locais, outros africanos e seus descendentes lançavam mão da 

Lei de 07 de novembro de 1831 para garantir a alforria. A história de Paula começou como 

outros tantos “negócios da escravidão”. Só que o agenciar humano dela e dos seus, associado 

às circunstâncias histórias mais ou menos favoráveis, deu um rumo totalmente diferente ao 

caso. Essa escrava nasceu em 1837, e foi batizada pelo vigário do Pilar-PB em 28 de outubro 

daquele mesmo ano, tendo como padrinhos Francisco Albano e Cipriana Justina. Era filha 

                                                 
603 Em um outro caso podemos vislumbrar, mesmo que indiretamente, o transtorno que as ações de liberdade 
causavam ao domínio senhorial. Ao dar provimento ao pedido da escrava Cassimira, já citada no segundo 
capítulo da tese, o juiz municipal de Campina Grande determinou que o oficial de justiça fosse à casa de seu 
suposto proprietário Antonio Barbosa da Silva, e a trouxesse para a mesma ser depositada. Depois de percorrer 
as sete léguas que separavam a sede do município do distrito de Fagundes, em 28 de fevereiro de 1877, Vicente 
Veloso Clarindo teve dificuldade para cumprir a ordem, pois o senhor “não quis entregar a dita Cassimira, finda 
de muito trabalho o supra veio a entregar”. Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação civil do juízo de 
direito da comarca de Campina Grande da província da Paraíba. Apelante, o juízo. Apelado, Cassmira, por seu 
curador-1878. AIAHGP.    
604 A questão do depósito de escravos era de tal ordem que às vezes os senhores preferiam locar diretamente os 
serviços dos mesmos a verem suas “propriedades” em mãos de terceiros. Em 1885, Manoel e Francisco, 
escravos, respectivamente, de Quirino José Guimarães e de José Sebastião Guimarães, fugiram do domínio de 
seus senhores e entraram com processos de liberdade na justiça de Campina Grande, alegando não terem sido 
matriculados. Com a instauração das respectivas ações, os réus solicitaram o arbitramento dos serviços de ambos 
os libertandos, salários esses avaliados cada um deles em 3$000, descontados a alimentação. O mais interessante 
é que os senhores afirmaram que depois da fuga Francisco e Manoel estariam trabalhando para estranhos na 
cidade, para seus possíveis “sedutores”. Ao que parece, os cativos puderam contar com um recurso extra para 
viver a nova vida em liberdade, já que ficava estabelecido pelo contrato de locação que o dinheiro ficaria com a 
parte que saísse vencedora. Ver Apelação civil de liberdade do juízo de direito da comarca de Campina Grande. 
Apelante, José Sebastião Guimarães, senhor do escravo Francisco. Apelado, o juízo-1885; Apelação civil do 
juízo de direito da comarca de Campina Grande. Apelante, Quirino José Guimarães. Apelado, Manoel, por seu 
curador-1885. ADJFACCG.        
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natural da africana Luiza, também conhecida por Rosa. Entre os vários episódios que 

haveriam de marcar a sua vida, destaca-se o seu casamento com Francisco, um africano de 

Angola, com quem teve filhas, que por sua vez lhe deram netos. Em 1873, já em Campina 

Grande, o casal encabeçou uma ação de manutenção de liberdade, alegando estarem todos 

eles em injusto cativeiro: ele por não ter sido matriculado pelo antigo senhor, enquanto que 

ela, filhos e netos por descenderem de uma africana livre. Além desse perigo maior, uma 

ameaça extra os perseguia: serem embargados pelo credor do seu antigo senhor João Tavares 

Tolentino Vilarim.605 

Havia duas versões para a entrada de Luiza no Brasil. A primeira nos foi fornecida 

por um seu companheiro de viagem, o também africano José, vulgo “José cobra verde”, de 

“nação calabar”. A acreditarmos em sua história, ambos desembarcaram no porto do Recife 

em 1830, pouco mais ou menos, em plena luz do dia no Arco de Santo Antonio, onde foram 

vendidos para Bento José da Costa, que os revendeu a diferentes proprietários. Enquanto o 

destino de José foi a Vila de Goiana-PE, o de Luiza foi a vizinha Pilar-PB. Antes de morrer 

nessa mesma vila, Luiza deu à luz a Paula e a outras filhas. A outra versão do desembarque da 

mãe de Paula foi dada por uma testemunha chamada Manoel Luis das Neves, que ouviu dizer 

por João Alberto, um ancião de 70 anos, que a africana teria desembarcado no último “barco” 

no ano de 1832, em Pernambuco. 

Dificilmente saberemos com quem está a verdade, embora não seja esse o fato mais 

importante. Talvez ambas as versões façam sentido, pois a diferença entre uma data e outra é 

muito pequena e as partes em litígio tinham interesse em apresentar as versões como fizeram. 

Se excluirmos Luiza, Francisco e Maria (respectivamente mãe, marido e filha, mortos antes e 

no curso da ação de manutenção de liberdade) chegaremos à conclusão de que eram três 

gerações lutando pela liberdade, a saber: Paula, seus filhos Felicidade, Rosaura, José, 

Januário, Fortunata, Coleta, Inês, Eduarda, Antero e seu neto Inácio. Apesar de ter obtido uma 

vitória parcial em 1873, pois o juiz Bento José Alves Viana julgou sumariamente a causa no 

mesmo ano a seu favor, a luta de Paula e de seus descendentes se arrastou pelo menos até 

                                                 
605 Ver Ação de libelo de José Leitão do Carmo, como autor, contra as libertas Paula, Coleta, Inácio e Inês-
1876. AMHPMCG. Para que se possa melhor contextualizar a história, informamos que se trata na verdade de 
uma ação de embargo entre partes. Tudo começou quando o autor da ação emprestou a João Tavares Tolentino 
Vilarim, senhor de Paula, Francisco e seus filhos, a quantia de 1.541$000 em 1871. Como garantia do 
empréstimo, um sítio e a família escrava foram hipotecados. Sucede que o trato não foi cumprido. Nesse meio 
tempo, o senhor libertou os escravos em 1872. Foi aí que começou o “fogo cruzado” entre as partes. O devedor 
alegou que libertou os escravos porque descobriu, através de sua sogra, que Paula era descendente da africana 
Luiza, importada depois da Lei de 07 de novembro de 1831, enquanto que o credor afirma que tudo isso não 
passou de uma manobra para prejudicá-lo.             
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1877 sem um desfecho claro. É que nesse ano o credor, José Leitão do Carmo, autor da ação 

de embargo iniciada um ano antes, morreu e a tentativa de anulação de liberdade prosseguiu 

com os herdeiros ascendentes do finado. 

Dez anos mais tarde, ecos destas lutas em surdina ainda se podiam ouvir em 

Campina Grande. Em 1886, Miguel, angolano, maior de 60 anos, saiu do distrito de Fagundes 

na tentativa de tratar de sua liberdade perante o juízo de órfãos. Avisado a tempo, o seu 

suposto senhor, Galdino Francisco de Macedo, o colocou em ferros e o manteve no mais 

“injusto cativeiro”. Apesar da retaliação, o africano não desistiu e buscou denunciar a sua 

situação e apelar a quem de direito. Em 21 de agosto daquele mesmo ano, José Alves de 

Sousa tomou as dores do cativo e denunciou o caso à justiça, solicitando que o mesmo fosse 

posto em depósito e pedindo que se nomeasse um curador. Ao perceber que aquela era uma 

causa perdida, o proprietário se antecipou aos fatos e, antes mesmo de ser notificado, 

apresentou uma carta em que libertava Miguel sem ônus, isso por sua “livre e espontânea 

vontade” e sem constrangimento algum. O fato de Miguel ser suspeito de ter entrado no Brasil 

depois de 07 de novembro de 1831 pode ter levado o senhor a essa súbita mudança de atitude. 

De quebra, o senhor ainda pousou de filantropo, com direito à teatralização e tudo mais.606 

Era por essas e outras que senhores e representantes políticos da boa sociedade 

imperial, na segunda metade do século XIX, temiam tanto os imprevisíveis efeitos da Lei de 

07 de novembro de 1831, não somente para africanos como também para muitos de seus 

descendentes crioulos. Se levada às últimas conseqüências, era a própria sobrevivência da 

escravidão que estava perigosamente em jogo. Aqui, mais uma vez, a fala do advogado do 

senhor de Luiz nos serve de inspiração. Após criticar veementemente a atitude daqueles que, 

direta ou indiretamente, estimulavam o provimento de ações daquele teor, e negar que tenham 

entrado desde então africanos livres no Brasil devido à vigilância das autoridades arrematava: 

O contrário seria reduzir todos os senhores de escravos africanos a 
vexatórias condições de virem a juízo provar que seus escravos vieram para 

                                                 
606 Ver Autuamento de uma petição de José Alves Sousa-1886. SEDHIR/UFCG. Outro que tentou teatralizar em 
cima de fatos consumados naquele mesmo ano de 1886 foi o capitão Dionísio Gomes Pereira, subdelegado do 
distrito de Pocinhos, denunciado pelo juiz de paz, Joaquim Antonio de Santiago Lopes, de manter sob cativeiro 
ilegal a africana Jacinta, 60 anos, e sua filha Crucencia, crioula, parda, entre 18 e 20 anos, isso por não terem 
sido matriculadas na coletoria local. Comprovada a fraude, o proprietário se antecipou e passou carta em que 
libertava “as mulheres outrora suas escravas”, afirmando ainda “ser esta sua livre intenção de há muito tempo”. 
Ver Autuamento dos documentos relativos as mulheres retidas em injusto cativeiro de nomes Jacinta e 
Crucencia que se acham em poder do capitão Dionísio Gomes Pereira-1886. AMHPMCG.             

330



 

o Brasil antes da Lei de 07 de novembro de 1831, quando essa lei não impôs 
tal obrigação, e nem nenhuma outra posterior.607 

 Em texto citado anteriormente, o historiador Robert Slenes estudou o processo de 

formação de uma proto-nação de matriz banta no interior de comunidades de senzalas, 

localizadas no Sudeste escravista na primeira metade do século XIX. Esse substrato político e 

cultural esteve na base de uma série de planos de insurreições negras previstas para ocorrer 

em diversos municípios do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, tendo sido o mais 

importante deles programado para 1848, e que gravitava em torno da existência de uma 

sociedade secreta que combinava elementos do catolicismo popular interpretados à luz da 

cultura africana e cujo símbolo maior era o guerreiro Santo Antonio. Esses movimentos foram 

abortados em seu nascedouro, apesar do pânico que provocaram entre a comunidade livre. No 

entanto, teve um efeito salutar entre setores da elite política brasileira que resistiam ao fim do 

tráfico negreiro, levando esses mesmos setores a apoiarem os projetos em discussão no 

parlamento, que culminaram na aprovação da Lei Nº 581, de 04 de setembro de 1850, que 

efetivamente pôs fim ao “abominável comércio” de escravos africanos para o Brasil. 

Como se sabe, durante muito tempo predominou uma visão conspiracionista da 

História do Brasil. Nessa perspectiva, as dinâmicas constitutivas do processo formativo do 

país pouco contavam, subsumidas que eram pela injunção de forças externas absolutizadas. O 

exemplo mais cabal dessa tese historiográfica talvez se encontre no século XIX brasileiro, 

quando quase tudo é explicado pela influência inglesa sobre a nossa história. Pois bem. Sem 

negar de todo essas marcas externas, novas pesquisas vêm tentando nuançar esses processos, 

buscando captar a complexidade das interações históricas internas e externas, isso para não 

falar na participação de outras forças e sujeitos. É nesse contexto que se destaca a 

originalidade da descoberta de Slenes, ao chamar a atenção para a presença e participação de 

personagens tão nobres quanto os súditos de Sua Majestade inglesa para o fim do tráfico 

negreiro entre o Brasil/África, ao concluir que “Em suma, há indícios suficientes para sugerir que 

os historiadores terão que dar mais atenção ao papel dos estrangeiros da África, além dos da Inglaterra, 

no processo de abolição do tráfico de escravos”.608 

                                                 
607 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação civil do juízo de direito da comarca de Campina Grande, 
província da Paraíba do Norte. Apelante, o africano Luiz, por seu curador. Apelado, Inácio Cabral de 
Vasconcelos-1875. AIAHGP.      
608 Ver SLENES, Robert. Op. cit. p. 66. Os argumentos centrais desse pioneiro artigo foram retomados e 
aprofundados recentemente pelo autor. Ver SLENES, Robert. “A árvore de Nsanda transplantada: cultos Kongo 
de aflição e identidade escrava no Sudeste brasileiro (século XIX)”. In. LIBBY, Douglas Cole e FURTADO, 
Júnia Ferreira (Orgs). Trabalho livre, trabalho escravo: Brasil e Europa, séculos XVIII e XIX. São Paulo: 
Annablume, 2006, pp. 273/314.  

331 



 

Essas idéias podem ser levadas adiante. É aqui que gostaríamos de fazer um paralelo 

entre as lutas dos negros estrangeiros da África, a Lei de 07 de novembro de 1831 e o 

processo de deslegitimação da escravidão na segunda metade do século XIX. A exemplo da 

Lei de 04 de setembro de 1850, os “louros” em torno da primeira lei anti-tráfico sempre foram 

atribuídos aos ingleses, seja para a sua aprovação, seja como impeditivo para as incursões de 

setores da elite escravista para a sua revogação ao longo do século XIX, apesar da mesma ter 

sido burlada e ficar conhecida nos anais da história como a lei que foi feita para “inglês ver”. 

A questão é a seguinte: essa tese ainda hoje se sustenta como uma verdade absoluta ou, 

parafraseando Slenes, será que além dos ingleses outros estrangeiros também não “viram” a 

lei e se aproveitaram dela para fazer valer seus interesses contra as elites e seus representantes 

nas décadas finais dos oitocentos? 

Para responder adequadamente os questionamentos acima, novos estudos terão que 

ser feitos. De todo modo, as evidências apresentadas para Campina Grande e as pesquisas que 

tratam do mesmo tema em outras regiões do Brasil escravista são elementos mais do que 

suficientes para suspeitarmos de que os africanos e seus descendentes foram, por razões e 

motivações nem sempre idênticas a dos ingleses, personagens fundamentais para que a Lei de 

07 de novembro de 1831 não virasse “letra morta” na segunda metade do século XIX. Ao 

assim procederem, contribuíram (juntamente com crioulos, libertos e outros aliados 

“nacionais”) para antecipar o fim não apenas do tráfico, mas da própria instituição escravidão 

em nosso país, mesmo que os senhores tenham sido absolvidos do crime coletivo de 

escravização ilegal de mais de 700.000 homens e mulheres de origem africana e de seus 

descendentes brasileiros.609                                                                                                                              

  Como se tudo isso não bastasse, os senhores de Campina Grande enfrentavam 

uma dificuldade a mais para manter o domínio sobre seus escravos nas décadas finais do 

século XIX. É que, apesar da repressão exemplar que se abateu sobre os revoltosos entre 

finais de 1874 e início de 1875, os fantasmas do Quebra-Quilos continuariam a sobressaltar os 

corações e as mentes das elites locais por muito tempo. Conforme já destacamos, uma das 

                                                 
609 Paralelamente ao impacto político, a atitude dos escravos africanos pode ter tido um sutil desdobramento 
demográfico. Segundo dados do censo de 1872, dos 1.105 escravos campinenses apenas um era africano. Ora, o 
momento da contagem populacional coincide com a maior parte da série de ações de africanos que comparecem 
perante a justiça local contestando a condição de cativeiro injusto por terem entrado no Brasil depois de 07 de 
novembro de 1831. Uma das possíveis estratégias dos senhores para encobrir a prova do crime coletivo, além de 
vendê-los para o Centro-sul no contexto do tráfico interprovincial, era justamente silenciar a origem desses 
“negros estrangeiros”. Mesmo na pesquisa por amostragem das matrículas de 1872 e nos inventários post-
mortem da década de 1870, eles continuam sub-representados e com as idades alteradas, conforme vimos em 
outro momento desta tese. Ver Recenseamento Geral do Império do Brasil a que se procedeu em 01 de agosto 
de 1872. BNRJ.      
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ações dos sediciosos foi a queima de diversos papéis oficiais, tais como processos criminais, 

inventários post-mortem, contratos de tutelas e soldadas e o livro de matrícula para o registro 

de escravos.  

No que se refere aos papéis referentes especificamente aos escravos, eles foram 

criados no bojo da Lei 2040, de 28 de setembro de 1871. Neste contexto podemos citar o livro 

de matrículas, que se transformou no principal instrumento legal da propriedade escrava. Por 

esse dispositivo, os senhores ficavam obrigados a registrar, até a data limite de 30 de setembro 

de 1873, todos os seus escravos, a partir do preenchimento de um formulário padrão. O 

original era lançado em livro especialmente para isso constituído e ficava arquivado nas 

coletorias locais, enquanto uma cópia era entregue ao proprietário. Para aqueles municípios 

conflagrados pela ação dos sediciosos, o governo imperial determinou, através do Aviso Nº 

576 de 28/09/1876, que os senhores teriam seis meses a contar daquela data para revalidar as 

matrículas de seus respectivos cativos. Muitos proprietários de fato cumpriram os prazos, 

conseguindo assim salvar suas posses e interesses de classe. Outros, porém, por diferentes 

razões não conseguiram. Para estes não restava alternativa, a não ser entrar com uma ação 

ordinária de reforma de instrumento de matrícula junto ao Juizado de Órfãos de seu lugar de 

residência, onde deveriam provar com testemunhas e documentos que exerciam efetivamente 

o seu domínio e que não foram negligentes. Caso contrário, corriam o risco de perder seus 

escravos. Ora, esses procedimentos acabavam gerando uma série de embaraços morais e 

materiais, agravando ainda mais as tensões entre senhores e escravos, num momento em que a 

própria escravidão perdia cada vez mais legitimidade. Para os proprietários e seus 

representantes, além das custas e demais despesas processuais, implicava a impossibilidade de 

explorar a sua força de trabalho enquanto durasse a contenda jurídica. Por seu turno, para os 

cativos significava expor publicamente seu amo e se livrar, mesmo que temporariamente, do 

jugo do cativeiro. Conseguimos localizar 22 ações ordinárias de escravidão envolvendo o 

destino de mais de sessenta cativos nas décadas de 1870 e 1880, assim distribuídas pelo 

quadro abaixo: 

Quadro 36. AÇÕES DE ESCRAVIDÃO EM CAMPINA GRANDE - SÉC. XIX 

Década Número Porcentagem 

1870 17 77,3 

1880 5 22,7 

Total 22 100 

FONTE: Ações de Escravidão - Século XIX. 
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Mesmo que na esmagadora maioria das ações os escravos não tenham obtido êxito, 

devido a uma leitura conservadora dos magistrados locais, nem por isso deixaram de 

enfraquecer ainda mais o poder dos proprietários.610 O estado de espírito vivido naquele 

contexto crítico foi sintetizado por um representante das classes dominantes de Campina 

Grande no curso de um destes processos. No ano de 1879, o doublé de proprietário e bacharel 

Bento José Alves Viana foi contratado por Dona Manoela Maria da Conceição para 

representá-la legalmente em ação de escravidão que movia contra os escravos Benedito e 

Antonia, em função dos mesmos não terem sido re-matriculado em tempo hábil conforme 

prescrevia a legislação.611 Depois de agenciar testemunhas e anexar documentos, o 

mencionado advogado fez um longo arrazoado em defesa da propriedade privada de uma 

maneira geral e, ao mesmo tempo, reconheceu a dificuldade de comprová-la em função 

justamente dos inconvenientes gerados com a incineração dos papéis das repartições públicas 

feita pelos quebra-quilos anos antes. Em relação aos escravos, esse quadro era ainda mais 

preocupante, pois os próprios senhores sabiam que eles não estavam lidando com mercadoria 

como outra qualquer. Para reforçar sua assertiva, o advogado chegou a citar o caso de José 

Mancio de Barros Souza, que a exemplo de sua cliente e de outros senhores locais, não havia 

conseguido registrar seus cativos na data-limite. Estes, aproveitando a ocasião de dificuldades 

enfrentadas pelos proprietários, simplesmente se recusavam a obedecer-lhes, vagando “livres 

nesta cidade entregues a completa ociosidade”.612  

  

                                                                                        

      

 

 

                                                 
610 Nesse sentido, são conhecidas as sentenças a favor dos senhores de escravos expedidas por Antonio da 
Trindade Meira Henrique, cujo mandato como juiz de direito da comarca se destaca por ter sido um dos mais 
longos da magistratura de Campina Grande, atravessando as décadas de 1870 e 1880. Das 22 ações de 
escravidão que julgou, em apenas uma deu ganho de causa aos escravizados. É sintomático que fosse uma 
notória liderança conservadora escravocrata do município, tendo se tornado um dos alvos da ira popular no curso 
do Quebra-Quilos pouco meses depois de assumir o citado cargo. Ver CÂMARA, Epaminondas. Datas 
campinenses. 2ª ed. Campina Grande: Caravela, 1998, pp. 56/60.   
611 Ao contrário de rábulas e advogados como Manoel Vicente de Magalhães, Irenêo Joffily e Jovino Limeira 
Dinoá (que, como vimos, apesar das ambivalências se destacaram como defensores da liberdade de escravos nos 
tribunais locais) o liberal Bento José Alves Viana se notabilizou como um adepto da propriedade privada, sendo 
o nome que mais aparece na condição de procurador de senhores, fosse nas ações de escravidão fosse nas de 
liberdade. Aqui convicções políticas se aliavam à linhagem familiar, sendo ele neto do homônimo patriarca do 
clã falecido em 1844. Ver CÂMARA, Epaminondas. Op. cit. pp. 38/47    
612 Ver Tribunal da Relação de Pernambuco. Apelação civil do juízo de direito da comarca de Campina Grande. 
Apelante. O juiz de direito. Apelada. Dona Manoela Maria da Conceição, senhora dos escravos Benedito e 
Antonia-1880. AIAHGP.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Campina Grande ainda hoje é conhecida por sua mania de superlativos, marca 

registrada essa que carrega no próprio nome. Assim, a cidade que mais cresce no “interior do 

Norte e Nordeste do Brasil” se orgulha de fazer as maiores festas “populares”, a exemplo do 

“maior São João do mundo” e o maior “carnaval fora de época” do universo. Num país em 

que a experiência do regime monárquico marcou profundamente o imaginário nacional, a 

urbe campinense não poderia perder a majestade e por isso mesmo ostenta com orgulho o 

título de “Rainha da Borborema”. No entanto, essa própria mitologia tem uma história que 

precisa ser deslindada, sob pena de nos tornarmos prisioneiros de uma imagem cristalizada e 

difundida em verso e prosa por suas elites, e que hoje conta com a chancela de parte de seus 

moradores. 

De fato, nas primeiras décadas do regime republicano o município obteve um 

desenvolvimento material relativamente significativo, expresso na chegada da linha do trem 

em 1907, na expansão de sua malha urbana e no crescimento de sua população. Em grande 

medida esse “progresso” foi possível devido à febre do algodão, cuja demanda cresceu no 

período da 1 ª Guerra mundial, a tal ponto que a cidade passou a ser conhecida como a 

Liverpool brasileira. Com isso, o município ultrapassou antigos concorrentes regionais, a 

exemplo da cidade brejeira de Areia, e passou a disputar a primazia com a capital do Estado, a 

cidade da Paraíba do Norte, hoje João Pessoa, em termos de índices de crescimento 

econômico e capacidade de recolhimento de impostos aos cofres públicos. O corolário de todo 

esse processo se deu nas décadas de 1930 e 1940 com a chamada “revolução” urbanista e 

sanitária, empreendida pelo então prefeito Vergniaud Wanderley. Executadas no contexto da 

ditadura do Estado Novo, tais medidas significaram a substituição de uma cidade com traços 

ainda marcadamente neocoloniais por outra de feição moderna, mais condizente com as 

aspirações dos novos grupos políticos emergentes, não importando a estes que o preço social e 

humano tenha sido bastante elevado.613  

                                                 
613 Em sua pesquisa sobre o significado histórico das reformas urbanas de Campina Grande nas décadas de 
1920/1940, o historiador Fabio Gutemberg demonstrou que se por um lado elas atingiram setores tradicionais 
das elites, por outro lado tiveram como alvo preferencial as camadas populares da cidade. Esse processo se 
expressou, por exemplo, na expulsão das prostitutas das ruas centrais, na demolição dos casebres e na repressão 
de determinados costumes sociais arraigados entre setores sociais subalternos. Como todo processo, esse foi feito 
de tensões e embates, apesar das tentativas de apagamento de seus rastros. Sintomático a esse respeito foi a 
resistência de determinados indivíduos, egressos desse meio social, em se moldarem aos novos padrões estéticos 
e higienistas. Nesse contexto se destaca a experiência de José Silvestre da Silva, vulgo José Negrão, processado 
várias vezes por se recusar a desempenhar o papel de cidadão trabalhador e morigerado que os novos tempos 
impunham. A julgarmos pela sua alcunha, José Negrão talvez fosse um legítimo descendente na linha direta do 
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No plano cultural, modificações importantes também foram operadas. Se antes a 

cidade detinha o título de “Princesa da Borborema”, ao atingir a maioridade burguesa ela 

metamorfoseou-se em “Rainha da Borborema”, numa curiosa articulação de elementos 

modernos e arcaicos. Foi nesse contexto que intelectuais de um grupo que gravitava em torno 

do poder, dentre eles alguns letrados travestidos de historiadores, buscou explicações para 

este verdadeiro “destino manifesto” do progresso local, conciliando aspectos do passado com 

os do presente. Em tempos de “bota-abaixo”, era preciso alicerçar uma memória histórica para 

o lugar capaz de forjar uma suposta “identidade campinense”. Em relação ao século XIX, isso 

é particularmente marcante, pois se busca nele encontrar as raízes do desenvolvimento 

material e do progresso espiritual então alcançado. Assim, para esse período da nossa história, 

os autores ora enfatizam o avanço econômico do município desde épocas imemoriais, em 

especial com o advento do algodão - dando a impressão que o “ouro branco” brotava por 

geração espontânea ou por obra do “divino espírito santo” - ora estabelecem um inventário 

genealógico das grandes famílias nativas e forasteiras, com o seu conhecido cortejo triunfal de 

feitos políticos e de glórias sociais.614     

 No entanto, esse projeto nunca foi monolítico, comportando tanto fraturas internas 

como contestações externas, malgrado os esforços regeneradores de seus mentores políticos e 

intelectuais. Através de suas frestas, as novas gerações de historiadores têm buscado inquirir o 

passado visando melhor entender as contradições que ainda hoje marcam o desenvolvimento 

histórico da cidade e do município como um todo. Nesse sentido, é bastante sintomático que 

uma cidade que se vangloria de ser a “Capital do trabalho” tenha buscado soterrar na poeira 

do tempo e do esquecimento a experiência de seus trabalhadores de ontem e de hoje.  

Contudo, estes já de algum tempo vêm rompendo a barreira do silêncio a que foram 

submetidos pelos vencedores. Ora, essa experiência começou com os trabalhadores 

escravizados, primeiramente com os indígenas, e depois se consolidou com os africanos e 

seus descendentes. Nesse sentido, todo o esforço empreendido neste trabalho foi o de escrever 

                                                                                                                                                         
tempo de gente como Maria Angola, João, Firmino, Antonio Inácio, Barnabé, Rosa e de tantos outros 
personagens de ascendência africana que desfilaram pelas páginas desta tese. Ver SOUSA, Fabio Gutember 
Ramos Bezerra de. Cartografias e imagens da cidade: Campina Grande (1920-1945). Doutorado em História. 
Campinas: UNICAMP, 2001.                 
614 O autor síntese dessa tendência é Epaminondas Câmara. Não é mera coincidência o fato de sua obra-prima ter 
sido dedicada aos “troncos de antigas famílias campinenses”, dentre eles os Oliveira Ledo, Nunes Viana e Alves 
Viana. Seu livro foi escrito no justo momento em que as “picaretas do progresso” do prefeito Vergniaud 
Wanderley estavam em plena ação, destruindo e erguendo obras e experiências sociais. Ver CÂMARA, 
Epaminondas. Os alicerces de Campina Grande. 2ª ed. Campina Grande: Caravela, 1999.     
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uma história do antigo município de Campina Grande à moda benjaminiana, ou seja, a 

contrapelo.615 

Iniciamos a tese contando as venturas e desventuras de Vicente pelos tortuosos 

caminhos da escravidão na Campina Grande oitocentista. É chegada a hora de reatar o seu 

destino. Que fim levou esse nosso personagem, depois de ter sido julgado por ter assassinado 

seu senhor numa noite do São João e em função de tal delito ter sido condenado a cumprir 

pena de galés perpetuas na capital da província naquele ano de 1883? Infelizmente não 

conseguimos mais acompanhar seus passos a partir de então. Caso não tenha fugido ou 

alcançado o advento da abolição, é provável que tenha definhado no interior de uma 

masmorra.616 Entretanto, os fragmentos de sua vida e a opacidade que envolveu o seu fim não 

impediram que em nossas mãos ele se transformasse num emblema de uma presença humana 

e histórica.  

Nesse sentido, se não conseguimos decifrar totalmente, esperamos pelo menos ter 

equacionado os enigmas que ele e seus muitos companheiros de cativeiro propuseram à 

posteridade. Se esse objetivo tiver sido alcançado, terá valido a pena o esforço.                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
615 Ver BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Vol. I. São Paulo: Brasiliense, 1985, 222/232.  
616 Um matutino que circulava na capital nos informa que um escravo de nome Vicente havia falecido na cadeia 
em 1887. Seria o nosso personagem? Ver Jornal da Paraíba, 11 de junho de 1887. Fundação Casa José Américo 
(FCJA).  
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