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RESUMO 

 
 
Esta dissertação abordará as perspectivas de senhores, escravos e libertos no avançar 

da crise do regime escravista em torno das relações familiares senhoriais e cativas e dos 

recursos como pecúlio na segunda metade do século XIX (1871-1888). Serão enfocadas as 

variadas estratégias as quais escravos com suas famílias lançaram mão, para confrontar o 

poder moral dos senhores, principalmente após a promulgação da Lei do Ventre Livre no 

Termo de Barbacena. Por outro lado será considerada uma reflexão sobre os complexos de 

fazendas e de parentelas das famílias de fazendeiros/negociantes e os laços de dependência 

com lavradores médios e pequenos e com famílias de libertos dando um sentido especifico 

no final do XIX à Abolição da escravatura, assim como para a reestruturação das formas de 

paternalismo vigentes nesta localidade. A pesquisa foi realizada tendo como base de análise 

às ações de manutenção e ações de liberdade ocorridas em Barbacena, testamentos, 

inventários, alforrias, livros de compra e venda de escravos, cópias das Atas Eleitorais da 

Câmara de Barbacena (1877 e 1878), contratos de trabalho realizados entre fazendeiros 

locais e libertos e os recibos de pagamentos aos ex-cativos das fazendas após a Abolição.       

 

 
 
 

 

 

 

Palavras-Chave: Formas de Paternalismo, complexos de fazendas e de parentelas das 

famílias de fazendeiros/negociantes, sistema escravista, pecúlio, família  comunidade, 

liberdade.  
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ABSTRACT 
 
 This dissertation will approach the perspectives of masters, slaves and manumitted 

slaves in crises advance under slavish system by the lordly familiar relationships and the 

resources like peculium in the second half of the Nineteenth-Century in Brazil (1871 – 

1888 ). It will be focused in a variety of strategies which slaves with their families 

appropriated, to confront the moral power of masters, mainly after the publication of “Lei 

do Ventre Livre” in terms of Barbacena. 

 On the other hand, it will be considered a reflection about the groups of farms and 

relatives of familiar’s farmers/businessman and the dependence with middle and short 

farmers, and with manumitted slaves families giving an specific sense at the end of the 

century  XIX at “Abolição da Escravatura”, as well as to the restructure of paternalism 

forms in this place. The research was made and based on the analyses of supporting actions 

and liberty actions occurred in Barbacena, testaments, inventory, libertation, buying and 

selling slaves books, electoral register copies from Barbacena’s Camara (1877 and 1878), 

contacts of jobs made between local farmers and manumitted slaves and the payment 

acquittance to the ex-prisoners(Slaves) from the farms after the Abolition. 

 

 

 

 

 

 

Key-Word-paternalism forms, groups of farms and relatives of familiar’s 

farmers/businessman, slavish system, peculium, manumitted slaves, family, community, 

freedom. 
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INTRODUÇÃO 
 
I 

As histórias aqui retratadas remetem-se ao processo de abolição da escravatura no 

Termo de Barbacena e às perspectivas de senhores e escravos em lidar com o conjunto de 

transformações inerentes a perda de legitimidade da escravidão no Brasil. O contexto 

histórico analisado foi marcado por um conjunto de transformações de ordem econômica, 

política, jurídica, cultural e costumeira no Império do Brasil. Seja pelo avançar da crise da 

escravidão decorrente da extinção do tráfico de escravos africanos em 1850, pelas novas 

idéias jurídico-filosóficas redefinidas no Brasil a partir das reformas acadêmicas 

portuguesas nos finais do século XVIII, pela interiorização de doutrinas liberais na esfera 

política e jurisdicional do país, pelas pressões européias pelo fim da escravidão, pela 

promulgação da Lei do Ventre Livre entre outras1.  

Muitas mudanças e inovações no manejar das regras jurídicas e costumeiras se 

desenvolveram no contexto da segunda metade do século XIX, tendo a consolidação da lei 

de 1871, determinado novos rumos por onde as expectativas dos cativos com suas famílias 

poderiam caminhar e se ampliar. Esta lei também orientou os limites do poder senhorial 

nos campos jurídico e do costume por onde senhores deveriam percorrer com o fim de 

manter sua autoridade moral e exercer o controle de suas escravarias. O contexto deste 

trabalho abrange os períodos da promulgação da Lei do Ventre Livre no ano de 1871 até a 

promulgação da lei de 13 de maio de 1888. Todavia, as fontes nos obrigaram a retroceder a 

alguns períodos anteriores a 1871 em razão de observações nas diferenças legislativas, 

argumentativas, político-econômicas, e das formulações dos processos de liberdade 

anteriores e posteriores a esta lei.  Tivemos que iniciar do ano de 1837 em razão de ter sido 

nesta época a primeira ação, encontrada no Arquivo Histórico de Barbacena, impetrada 

para a busca de liberdade neste Termo. Buscamos entrecruzar esta ação com outras 

ocorridas no ano de 1845, na década de 1850 e 1860, para compreender o nível das 

transformações que a lei de 1871 e suas disposições, como a permanência da união da 

família escrava, da aquisição do pecúlio, legados e heranças, da liberdade do ventre da 

                                                 
1 GRINBERG, Keila. Liberata: a lei da ambigüidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de 
Janeiro, século XIX. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. 
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escrava, do direito ao arbitramento judicial, do fim da revogação da alforria por ingratidão 

repercutiram e foram efetivados no Termo de Barbacena.         

Nesta direção buscamos cruzar todos os processos anteriores a 1871 com todas as 

ações de liberdade ocorridas depois deste ano, com o objetivo de apreender o processo do 

agravar da desagregação da escravidão em Barbacena, como o potencial dos escravos, 

libertos e homens livres afrodescendentes de se movimentarem pelos campos de conflitos e 

colaborações cotidianas em busca de maiores recursos econômicos e sociais, proteções e 

alianças clientelares, assim como laços de solidariedade verticais e horizontais para 

conquistar a liberdade para si ou para membros de suas família, ou comunidade. Este 

percurso foi necessário ao mesmo tempo para que pudéssemos apreender as medidas, 

estratégias e manobras senhoriais nos universos do direito positivo em construção ao longo 

do século XIX e do costumeiro-tradicional em campo privado, para afirmar-se diante da 

crise da escravidão. Nesta direção, percorremos as emaranhadas faces do paternalismo 

senhorial que circulava entre a violência, a subordinação racial e social, entre a afeição, as 

relações de reconhecimento de direitos e deveres costumeiros. Paternalismo este  buscava 

justificar e moralizar a apropriação de uma pessoa por outra e  a exploração da mão-de-

obra escrava inerente ao sistema paternalista. 

 Realizamos um estudo das diferenciadas formas de manutenção da força do 

paternalismo, significativamente reordenado na segunda metade dos oitocentos. Dadas as 

transformações nas estruturas e conjunturas do regime escravista, buscamos ressignificar, 

para o micro-contexto do Termo de Barbacena, as elaborações thompsonianas sobre as 

relações entre paternalismo e teatro do poder, para entendermos o processo de lutas de 

classe inerentes aos conflitos judiciais e cotidianos, em uma sociedade escravista onde os 

agentes sociais não se identificavam em termos classistas (maduros). Para isso utilizamos a 

dimensão filosófica de Edward Thompsom, apreendendo o sentido de luta de classes como 

um conceito prioritário ao de classe, por se caracterizar por um conceito amplo e histórico, 

pois implica em processo. Em razão disto, o conceito de classe se identifica com o conceito 

de luta de classes de forma indissociável não cabendo formulação anti-histórica em seu 

entendimento2.  

                                                 
2 THOMPSON, Edward. P. Costumes em comum. Revisão técnica Antônio Negro, Cristina Meneguello, 
Paulo Fontes. São Paulo: Companhia das Letras. 1998. THOMPSON, Edward P. As peculiaridades dos 
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Na construção de nossas bases teórico-metodológicas para estudar a escravidão e a 

Abolição desta no Termo de Barbacena, entrecruzamos nossas elaborações sobre os 

pensamentos de Thompson sobre a Inglaterra do século XVIII, por meio das ricas 

sugestões de nossa banca examinadora, com as  formulações de Eugene Genovese sobre a 

escravidão no Sul dos Estados Unidos. As abordagens metodológicas de Giovanni Levi,  

também foram congregadas com estes aportes teóricos para que as relações sociais de 

confronto, colaboração e negociações informais entre grupos  dominantes e dominados, 

entre famílias e comunidades, entre indivíduos e grupos fossem compreendidas dentro do 

campo das práticas individuais e cotidianas correlacionadas aos processos de 

transformação social. Neste sentido, as reflexões de Levi foram fundamentais para 

ressaltar, em relação às realidades processuais tangentes à desagregação da escravidão em 

Barbacena, à ligação ineliminável entre o micro e o macro, entre as relações individuais e 

de grupos locais com a história geral e a mudança estrutural da sociedade como um todo3. 

Na construção destes entrecruzamentos teóricos utilizamos outros respaldos atinentes a 

referências metodológicas como os trabalhos de Keila Grinberg, Hebe Mattos, Ana Maria 

Lugão Rios e Luiz Carlos Soares para analisar as fontes históricas de Barbacena, 

necessárias para a construção deste trabalho. 

 No que tange ao conceito de “poder moral”; nossas reflexões se pautarão no 

significado de poder num sentido mais amplo, podendo se referir tanto ao poder privado 

dos senhores de terras e homens, no espaço da propriedade privada, em relação à família 

ampliada em sua volta, a seus agregados e seus cativos, quanto à incorporação de cargos 

políticos, administrativos, eclesiásticos e jurídicos4. O adjetivo moral fundamenta sua 

plenitude paternalista e política de moralizar e legitimar a dominação de classe, a 

exploração do trabalho e as prerrogativas institucionais controladas por famílias senhoriais 

em um dado território. Posições estas que, na segunda metade dos oitocentos, para se 

                                                                                                                                                     
ingleses e outros artigos. Campinas. São Paulo: Edunicamp. 2001. THOMPSON, Edward.P.  Senhores e 
caçadores: a origem da lei negra.(trad) Denise Bottman. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
3 LEVI, Giovanni. Herança Imaterial: Trajetória de um exorcista  no Piemonte do Século XVII. Trad. Cyntia 
Marques de Oliveira. Rio de Janeiro Civilização Brasileira, 2000. 
4 Esta elaboração foi profundamente inspirada nas repetidas leituras do Trabalho de Marcos Ferreira de 
Andrade para o Sul de Minas: ANDRADE, Marcos, Ferreira de. Família, fortuna e poder no Império do 
Brasil. MG-Campanha da Princesa (1799-1850). UFF, 2005.  
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sustentar precisou passar por amplas e conflituosas redefinições em seus significados 

políticos, culturais e ideológicos, ante a pressão de cativos e libertos por maiores espaços 

de movimentação em busca da conquista e reafirmação da liberdade.   

 

II 

Peter Burke afirma e concordamos com ele que os historiadores estão 

freqüentemente diante de um dilema. Na tentativa de se evitar o anacronismo histórico-

psicológico, em suas palavras a “presunção de que as pessoas no passado pensavam  e 

sentiam exatamente  da mesma forma que nós”, o historiador corre um grande perigo de 

chegar a um outro extremo e desfamiliarizar  tão completamente o passado humano 

fazendo que ele venha a se tornar ininteligível. Caso estes pesquisadores expliquem as 

diferenças nos comportamentos sociais nos diferentes períodos somente pelas diferenças 

nas atitudes conscientes ou nas convenções sociais, eles correm o risco da  

superficialidade. Por outro ângulo, afirma Peter Burke, se explicarem as diferenças no 

comportamento somente pautando-se pelas diferenças na “profunda estrutura do caráter 

social, o historiador corre o risco de negar a liberdade e a flexibilidade dos atores 

individuais no passado”5. Ficamos atentos a estes alertas de Burke em nossa pesquisa e 

tentamos não cometer estas incongruências analíticas; mesmo vivenciando este dilema 

explicitado por ele o tempo todo. Não estamos dizendo que conseguimos em todas as 

partes deste trabalho ficarmos livres destes riscos, porém permanecemos atentos nos 

estudos das relações mesmo que limitadas de liberdade de escolhas e ações individuais e de 

grupos engendradas pelos agentes históricos de nosso contexto estudado. Estas reflexões e 

cuidados foram concretizados a fim de captarmos a essência das relações sociais entre 

famílias escravas e a comunidade formada dentro da escravaria de uma unidade escravista. 

Ou seja, suas articulações conjuntas no proceder das ações de liberdade, as relações de 

amizade, proteção e solidariedade de escravos e libertos com seus antigos proprietários, a 

violência e a subordinação racial inerente a todo sistema paternalista de dominação, as 

conquistas cativas efetivadas no universo cultural e costumeiro, as conquistas de meios de 

sobrevivências e doações conseguidas nos testamentos, bem como a afirmação destas 

                                                 
5“Abertura: A NOVA HISTÓRIA, SEU PASSADO E SEU FUTURO”.In. BURKE, Peter (Org) Magda 
Lopes (trad). São Paulo: Editora  UNESP, 1992. P. 8-37. Passim. 
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conquistas no cotidiano das propriedades existentes no Termo de Barbacena na segunda 

metade do século XIX. 

Para compreendermos as histórias de vida passadas dentro das fazendas em relação 

aos conflitos, afeições, retaliações e violências psicológicas presentes no avançar da perda 

de legitimidade da escravidão em Barbacena, bem como o processo de sua Abolição, foi 

necessário um estudo sistemático das listas nominativas de 1831-1832, do Recenseamento 

Geral de 1872, de trinta e seis processos relativos à liberdade ocorridos nos tribunais desta 

localidade na segunda metade dos oitocentos e de cerca de cento e vinte testamentos, ou 

seja, todos os testamentos e ações cíveis encontradas nos arquivos de Barbacena para nosso 

período. Após os estudos destas fontes e inúmeras e profundas sugestões de nossa banca 

examinadora, fomos direcionados ao estudo de todos os inventários existentes e 

encontrados também no Arquivo Histórico Municipal de Barbacena (405 ao todo) para o 

recorte de 1871-1888. Este trabalho foi fundamental para que pudéssemos cruzar os 

inventários lidos com todos os testamentos levantados e, com este cruzamento, demonstrar 

o processo de libertação gradual fortemente organizado e empreendido neste Termo nas 

últimas décadas do cativeiro. Libertações estas que envolveram construções do pecúlio, 

doações de terras, casa e dinheiros, tentativas de vendas ilegais de escravos por senhores 

que estavam perdendo na justiça sua prerrogativa de alforriar e controlar cativos e famílias 

escravas formadas em suas escravarias; somente baseados em seu poder e autoridade 

moral.  

 Fomos direcionados pelas constatações de cativos vindos de outras regiões 

existentes nos inventários, a coligir e analisar todas as escrituras de compra e venda de 

escravos para este Termo, datadas de 1861 até fevereiro de 1888 (421 no total). Esta 

exploração foi realizada com o fim de demonstrarmos as chegadas e as saídas de cativos do 

Termo de Barbacena na segunda metade do século XIX, assim como o número de famílias 

escravas comercializadas e o consolidar do processo de crioulização desta localidade 

mineira. O cruzamento das ações de liberdade com os testamentos, inventários e registros 

do comércio de cativos de Barbacena,  deu-nos a demonstração da consolidação e 

preponderância das famílias escravas e de cativos crioulos na composição das escravarias 

desta região das Vertentes Mantiqueira.  
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Ao longo de nossa avaliação na qualificação do mestrado, as professoras além do 

estudo dos inventários do período de 1871 a 1888, sugeriram os levantamento das alforrias 

respectivas a este mesmo recorte temporal e cronológico. O que fizemos  atenciosamente. 

Contudo, estes documentos não estavam denominados  como alforrias, mas como cartas de 

liberdade. Estas fontes não estavam discriminadas nos bancos de dados nem do arquivo  de 

Barbacena, nem nos dados dos cartórios. Por isto tivemos que procurá-las uma a uma nos 

livros de registros de notas e de protocolos. Procura esta muito frutífera, pois encontramos 

os livros de compra e venda de escravos, mas em relação às alforrias no arquivo só 

encontramos, para o nosso período, quinze delas. Número que acrescentamos com algumas 

cartas de liberdade encontradas nos inventários. No entanto, devemos explicitar que o 

restante das cartas estão nos cartórios e é problemático  localizá-las sem nenhuma  

indexação em bancos de dados. O que impossibilitou nosso levantamento dentro do prazo 

do curso de mestrado.  Logo não nos foi infrutífero de todo as localizações destas cartas de 

liberdade, posto que realizamos uma abordagem qualitativa destas, cruzando-as com o 

conteúdo dos inventários, testamentos e ações de liberdade  analisadas nos capítulos 

seguintes. 

 A estas 965 fontes estudadas e cruzadas, entrelaçamos mais duas cópias das atas de 

eleições para deputados ocorridas na Câmara de Barbacena com o fim de explanar sobre os 

representantes e autoridades mediadoras das grandes famílias de proprietários escravistas, 

políticos e negociantes locais, ou seja, representantes das oligarquias fundiárias, políticas e 

comerciais  do Termo de Barbacena nas décadas de 1870 e 1880.  Abordamos também 

uma ação de interditos possessórios que retratava as contendas ocorridas na década de 

1860 entre fazendeiros locais e alguns libertos que tentavam afirmar a posse de terras 

doadas por seu antigo senhor em testamento. E ainda mais alguns contratos de trabalhos 

que atestam as libertações dos escravos realizadas por senhores deste Termo e o 

estabelecimento, com seus ex-cativos momentos antes do efetivar do 13 de maio, de 

contratos de trabalho para os libertos permanecerem nas terras em que serviram como 

escravos. Contratos estes cruzados e complementados com os recibos de pagamentos dos 

libertos da famosa família Sá Fortes.  
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III 

No primeiro capítulo, contaremos a história da formação da Vila e do Termo de 

Barbacena, abrindo sua construção nos períodos do século XVIII e suas transformações 

geoeconômicas e políticas ao longo do século XIX, inclusive sua elevação à cidade nos 

finais da primeira metade deste. Demonstraremos o perímetro do Termo de Barbacena na 

primeira metade do XIX e sua reconfiguração geográfica na década de 1870, segundo 

memorialistas locais e recenseamentos das décadas de 1830 e de 1872.  Abordaremos neste 

capítulo a força desta localidade das Vertentes Mantiqueira em se compor como um grande 

entreposto comercial e agro-pecuário possuidor de uma ampla e reforçada população 

escrava. Nesta direção realizaremos uma reflexão sobre as famílias pertencentes aos 

segmentos dominantes locais que controlavam os circuitos políticos, econômicos e 

mercantis da produção direcionada ao abastecimento interno dos mercados locais, 

regionais e interprovinciais até os últimos anos dos oitocentos. 

No segundo capítulo, estudaremos o processo do avançar da perda da legitimidade da 

escravidão no que remete ao início das arengas judiciais em torno das proclamações, ações 

e manutenções de liberdade e as tensões sociais no contexto da segunda metade do século 

XIX em Barbacena, dando mais ênfase nesta parte da pesquisa aos processos de liberdade 

anteriores à Lei do Ventre Livre, porém já começando pontuar as modificações sofridas 

pelas batalhas legislativas em torno da liberdade e da propriedade com o aproximar das 

décadas de 1870 e seu avançar posterior à lei de 1871. 

 Abordaremos o panorama das sentenças ocorridas nos processos de liberdade 

ocorridas antes da Lei do Ventre Livre e tentaremos explicitar as novas formas que as 

bases legais das ações, suas argumentações, seus resultados e suas proporções assumiram 

depois do ano de 1871. Realizaremos nesta parte da pesquisa reflexões sobre histórias de 

vida de famílias de escravos e cativos, mesmo que sem famílias arroladas, mas imbuídos 

de relações verticais e horizontais construídas dentro da experiência do cativeiro, 

buscavam ver-se livres das violências da escravidão e mesmo do jugo do cativeiro. Neste 

sentido, construíam um significado de liberdade que justificava o acionamento de alianças 

até muitas vezes perigosas com antigos senhores, advogados e negociantes locais para se 

libertarem e conquistarem um referencial civil de cidadania, como homens livres ou 

libertos dentro das batalhas no cerne ações de liberdade. 
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No terceiro capítulo, daremos continuidade às reflexões desenvolvidas no segundo 

capítulo, porém adentrando preponderantemente no universo das ações de liberdade 

posteriores à promulgação da Lei do Ventre Livre. Buscaremos demonstrar como a lei de 

1871 foi importante neste Termo para os escravos que com suas famílias confrontaram e 

enfraqueceram, nas barras da lei, o poder moral dos senhores locais, bem como forçaram o 

sistema jurídico e as decisões de magistrados locais, que pensavam o tempo todo na 

segurança social e da ordem pública. Refletiremos sobre a redefinição do poder paternalista 

de libertar no cotidiano seus cativos, diante dos perigos do aumento das ações de liberdade 

nesta localidade e do avançar da desagregação do regime escravista no Império do Brasil. 

Nesta direção será feita uma relativização entre as negociações informais, os acordos no 

campo judicial, entre senhores e seus cativos, como também as estratégias senhoriais para 

não verem sua autoridade moral exposta a maiores derrotas. Realidade que muitas vezes os 

levaram a forjar alianças e aceitações por sua parte, devido aos novos caminhos e limites 

colocados pelas regras da lei de 1871 e acionadas por escravos libertos com suas famílias e 

redes de solidariedade com curadores, tanto no campo social, quanto no jurisdicional. 

Começaremos a introduzir as interpretações do conteúdo dos testamentos para apresentar 

as multiplicidades de ações, sentimentos e comportamentos individuais e coletivos de 

famílias escravas com seus senhores.  Ressaltaremos conjuntamente, as faces emaranhadas 

das relações de afeição, caridade, dominação e exploração econômica e social que 

permearam as relações entre escravos e senhores no cotidiano e nas unidades produtivas do 

Termo de Barbacena, como de outras regiões do império.  

No quarto capítulo, pensaremos os livros de compra e venda de escravos para 

construir um panorama sobre o realocamento comercial de cativos inerente ao tráfico 

interprovincial e intraprovincial, como o comércio de cativos dentro do próprio Termo de 

Barbacena. Também nesta parte será realizada uma reflexão sobre as liberdades 

conquistadas pelos cativos e as outorgas senhoriais concretizadas por meio das cartas de 

liberdade estabelecendo critérios para a efetivação do exercício da liberdade. As 

manifestações de conflitos, tensões e estima entre senhores, escravos, ex-senhores e 

libertos, serão pensadas dentro de uma relação contextual do regime escravista, inerente às 

novas conjunturas que exigiam dos senhores urgentes estratégias de preparação para a 

abolição, que nestes períodos já soava gritantemente como inevitável. Ao mesmo tempo 
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em que escravos ampliavam sua consciência no aproximar do fim da escravidão e das 

novas possibilidades que o Estado e a lei colocavam em suas vidas e assim aumentavam 

seus questionamentos ao paternalismo senhorial. 

 Juntamente com as cartas de liberdade, os inventários foram analisados com o 

objetivo de apresentar os complexos familiares que reproduziam um poderoso sistema de 

dominação e exploração escravista no Termo de Barbacena e controlava uma ampla rede 

de propriedades, base de suas riquezas. Riqueza estas reforçadas com suas participações na 

alta política desta localidade e do império do Brasil. Falaremos de seu sistema de 

casamentos e sociedade buscando demonstrar que estas estratégias de concentração de 

fortunas e da terra contribuíram muito para uma transformação extremamente gradativa e 

controlada para as novas relações de trabalho juridicamente livres que estavam se 

desenvolvendo também em Barbacena.  

Nos inventários congregados com os registros de compra e venda de cativos em 

Barbacena será realizada uma formulação para demonstrar a preponderância da família 

escrava neste Termo. Será abordado o investimento de proprietários escravistas nas 

famílias escravas; o que  muitas vezes potencializava o reforçar de seu poder de domínio 

perante suas escravarias e libertos dependentes e ao mesmo tempo em que possibilitava 

uma libertação fortemente gradual em campo cotidiano. Nesta direção discutiremos sobre a 

força da família escrava na contestação da escravidão na segunda metade do século XIX, 

tanto nas ações de liberdade quanto nas pressões  coletivas e individuais em torno das 

normas sociais e culturais vigentes neste interior mineiro no findar do escravismo.  

No quinto capítulo será abordado o conteúdo dos inventários, cruzado com o dos 

testamentos, recibos e contratos de trabalho realizados por proprietários rurais da região 

com os jornaleiros, antigos escravos de suas fazendas no avançar de 1888. Buscaremos 

demonstrar nesta parte, a modificação do volume de cativos libertados via testamentos e a 

redefinição da proporção de gênero dos escravos libertados nestes com o avançar das 

décadas de 1870 e 1880, ficando cada vez mais freqüente a libertação de cativos 

masculinos nestes documentos a cada avançar dos oitocentos preponderando sobre as 

libertações femininas, inclusive nas ações de liberdade. 

 Faremos um trabalho de reflexão qualitativa dos testamentos e inventários de 

senhores escravistas deste Termo com o intuito de verificarmos as relações de gratidão e  
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solidariedade que realmente puderam ter existido entre senhores e seus escravos. 

Relacionamentos estes muito explorados por escravos para se verem livres do cativeiro e 

ainda alcançar, por doações, formas de se afirmarem contra o estigma do cativeiro após se 

tornarem livres. Ao mesmo tempo tivemos a intenção de explorar estas fontes no sentido 

de apreender como senhores, no processo de desagregação do regime escravista, montaram 

um complexo sistema que transitava entre uma “preocupação pedagógica” como afirmou 

Ana Lugão Rios, e um humanitarismo senhorial em direção ao reforço do poder moral e do 

controle social da escravaria, como também dos libertos que se avolumavam frente às 

libertações pelos testamentos, compra da alforria, e pelas ações de liberdade ocorridas nos 

finais do XIX. 

No desenvolver deste capítulo buscaremos entrelaçar os processos de libertação via 

testamentos, como também as doações de Terras e assentamentos dos ex-cativos nas 

fazendas deste Termo, por meio de concessões senhoriais de heranças e legados. 

Refletiremos sobre as regras estabelecidas por testadores referente ao usufruto das doações 

e heranças recebidas por famílias escravas e mesmo por escravarias inteiras de um dado 

senhor local.  Em seguida a estas formulações, introduziremos as discussões dos contratos 

e recibos de pagamentos dos libertos encontrados para algumas fazendas desta localidade. 

Demonstraremos as manobras e medidas senhoriais de controle e emprego do trabalho dos 

ex-cativos em suas propriedades agro-pecuárias e as possibilidades das mediações reais 

entre o reforço do paternalismo ressignificado após as libertações feitas antecipadamente 

ao 13 de maio e possíveis tensões entre proprietários e ex-cativos no concernente ao 

cumprimento dos contratos. E desta forma será concluída nossas reflexões buscando 

reconstruir a história do fim da escravatura no Termo de Barbacena. Realizando, como 

afirma Josep Fontana, um entrelaçamento entre história, economia política e projeto social 

que se ampara na análise do passado, baseada numa dada leitura da realidade presente de 

Barbacena6, para tentar,  um novo e mais livre projeto de futuro7.       

  

              

                                                 
6 Realidade presente esta, onde são reais  poderosos sistemas de opressão política e exploração econômica da 
população da cidade, principalmente da classe trabalhadora fortemente alicerçado em estruturas de 
senhoriagem paternalista e afilhadismos os mais virulentos e extremados. 
7 FONTANA, Josep. LA HISTÓRIA DESPUÉS DEL FIN DE LA HISTÓRIA: reflexiones acerca de la 
situación actual de la ciencia histórica. Barcelona: Crítica, 1992.  



21 

 

CAPÍTULO I 
 

Formação do Termo de Barbacena e seu contexto no 
desenvolver da crise da escravidão no Brasil (1871-1888). 

 
 

O objeto de nossa pesquisa refere-se às perspectivas de senhores, escravos, ex-

senhores e libertos no processo que culminou na abolição da escravatura no Termo de 

Barbacena entre o período de 1871 a 1888. Este foi um contexto amplamente complexo e 

conflituoso, tanto no campo político, cultural, econômico, quanto no campo sócio-jurídico 

e ideológico para várias regiões do Estado imperial, inclusive para esta localidade. 

Portanto, é nesse ambiente que centralizaremos nossa pesquisa sobre o Termo de 

Barbacena, procurando analisar o campo de lutas que se configurou na organização social, 

política e cultural tanto nas relações de poder privado, entre senhores, escravos e suas 

famílias, quanto nas barras da lei, dentro dos tribunais por meio das ações de liberdade 

ocorridas na segunda metade do XIX. 

Todavia, faz-se necessário explicar mais detalhadamente  a situação na qual se insere 

a formação do Termo de Barbacena com a finalidade de resgatar sua complexidade e 

relevância no cenário mineiro nos finais do século XVIII, como também do decorrer do 

século XIX. Tal contexto mostra-se fundamental para conseguirmos perceber as relações 

de poder empregadas por proprietários escravagistas, contra as pressões de escravos e 

libertos que, com suas famílias, lutavam por maiores autonomias e até mesmo pela 

conquista da liberdade, em meio a um cenário em que a autoridade senhorial era corroída 

gradativamente pelas crises dos pilares de sustentação da escravidão. 

Até 1718, a Câmara da Vila de São João Del Rei abrangia sob sua jurisdição a 

totalidade da área territorial da comarca do Rio das Mortes. Na segunda metade do 

setecentos, principalmente após a decadência da mineração, acentuaram-se os pedidos de 

sesmarias dentro da comarca, havendo uma ampliação da população nestas regiões. 

Segundo Geraldo Guimarães, grandes áreas foram então povoadas, especialmente ao longo 

do Caminho Novo, nas quais se desenvolveram atividades agrícolas e agro-pastoris.8        

 
                                                 
8 GUIMARÃES, Geraldo, São João Del Rei XVIII, História Sumária.São João Del Rei: Edição do Autor, 
1996.P. 45. 
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Durante grande parte do século XVIII, a Vila São João Del Rei figurou-se como 

cabeça de comarca, pela sua posição favorável, segundo Geraldo Guimarães, como 

entroncamento de vários caminhos, assim consagrando-se como centro de intercâmbio 

mercantil entre outras regiões mineiras e a própria capitania do Rio de Janeiro. 

Entretanto, como já nos referimos acima, a partir de 1718, com a criação da Vila de 

São José Del Rei (atual Tiradentes), esta passou a governar quase a metade do território 

respeitante à comarca do Rio das Mortes. Desta maneira, como afirma Guimarães, os 

termos das duas vilas eram definidos tendo como limites o rio que deu o seu nome à 

comarca e o Rio Grande abaixo.9 Ainda de acordo com este autor, malgrado o Rio das 

Mortes delimitasse as confrontações entre as duas vilas, a margem direita deste rio, onde se 

situava a antiga freguesia de Santa Rita do Rio Abaixo (hoje Ritápolis), configurou-se 

como palco de muitas disputas territoriais. Fator este que fez com que esta área fosse 

administrada pelas Câmaras das duas vilas em períodos alternados. 

No decorrer do complexo quadro setecentista da formação das vilas mineiras, com 

suas realidades materiais e formações culturais extremamente articuladas e semelhantes, 

originou-se, em 1791, a Vila de Barbacena, ainda que com significativas diferenças em 

suas composições econômicas e sócio-geográficas. Essa localidade se originou com o 

decorrer de um desmembramento regional sofrido pela Vila de São João Del Rei em seus 

territórios.Veja os mapas abaixo:  

                                                 
9 GUIMARÃES, Geraldo, Loc. cit. P.45. 
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2º Mapeamento Do Termo de Barbacena 

                                 

 
Fontes: Panorama do Termo de Barbacena construído sobre GUIMARÃES, Geraldo.São João 

Del Rei. XVIII. História Sumária. São João Del Rei, Editora do Autor, 1996. 
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Situada no antigo Arraial da Igreja Nova, a Vila de Barbacena desenvolve-se. 

Embora o arraial pertencesse a Vila de São José Del Rei, essa nova vila passou a gerir um 

vasto território anteriormente sob a jurisdição de São João Del Rei. Neste período, a Vila 

de Barbacena passou também a responder por seu termo, ou seja, regiões do Rio Paraibuna, 

do Rio Preto e dos afluentes do Rio Paraíba abaixo. Durante o avançar deste contexto, o 

Termo de Barbacena se estruturou como complexo agrário escravista, composto por uma 

produção voltada para o abastecimento interno de áreas mineradoras e demais mercados 

locais em formação, abrindo-se, ao longo do tempo, para a distribuição de gêneros 

alimentícios para fora da capitania e posteriormente província de Minas Gerais. 

Segundo o livro “Negócios de Famílias” de Mônica Ribeiro de Oliveira, mais 

especificamente em seu capítulo “Economia de abastecimento e abertura de fronteira: 

Vertentes 1780-1808”, a sub-região das Vertentes Mantiqueira localizava-se no conhecido 

planalto da Mantiqueira e possuía uma função estratégica desde a abertura e construção do 

Caminho Novo, nos primeiros anos do século XVIII. Mônica Ribeiro de Oliveira 

considerou essas áreas como regiões potencializadoras de alternativas para a fixação de 

famílias, que com a crise do ouro se concentraram na diversificação econômica de 

abastecimento interno desta região, canalizando para isso recursos monetários e formas de 

organização produtiva, aproveitando as facilidades de acesso a terra nestas áreas. Estas 

regiões, segundo a autora, foram propícias a atividades agro-pastoris, uma vez que, 

cortadas pelo Caminho Novo, eram interligadas ao Rio de Janeiro10. Nestas áreas, tendo 

em vista a preocupação da Coroa Portuguesa com a fiscalização aurífera, houve a 

construção de registros, sendo o primeiro o Registro do Campo, o qual deu origem ao 

Arraial da Borda do Campolide, atualmente denominada cidade de Barbacena. Oliveira 

afirma ser o nome “Borda do Campo” atribuído a toda região do alto da Serra da 

Mantiqueira, em que se inicia o planalto de Minas Gerais.11 

A referida pesquisadora demonstra que, mesmo não possuindo dados para períodos 

anteriores a 1808 quanto ao trânsito de mercadorias, é possível perceber através da 

dinâmica das empresas agro-pastoris instaladas no Termo de Barbacena que, nesta região, 
                                                 
10 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Negócios de famílias: mercado, terra e poder na formação da cafeicultura 
mineira-1780-1870. Tese de Doutoramento. Rio de Janeiro: Niterói, Universidade Federal Fluminense, 1999. 
P.27. 
11 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Loc. Cit. P. 27.  
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delineou-se um vigoroso processo de ocupação de terras, mesclando estabelecimentos de 

pequenos e médios portes, de características camponesas e escravistas, originando-se, 

assim, uma fase fundamental de formação do sistema agro-mercantil da região. Este 

sistema, segundo Oliveira, esteve fundamentalmente vinculado aos mercados mineiros e de 

outras capitanias no final do século XVIII e ao longo do XIX, ordenando, desta forma, 

alguns pontos estruturais que se consolidaram no decorrer dos oitocentos, incentivados 

pelo novo contexto econômico e sócio-cultural formado a partir da chegada da família real 

com sua Corte no Rio de Janeiro12. 

Nas demonstrações da autora, o Termo de Barbacena configurou-se como parte 

integrante do ordenamento sócio-mercantil escravista de acumulação de capital, auferindo 

ganhos através de sua posição geográfica em relação às vias de transporte, bem como de 

sua proximidade com o maior mercado consumidor do período. Neste cenário, articulado a 

este panorama estrutural e conjuntural, processou-se uma conexão articulada intra-elites13 

que, segundo Oliveira, favoreceu a preservação dos patrimônios sob o controle das 

importantes famílias e potentados locais residentes nas Vertentes Mantiqueira, que, a partir 

da acumulação agro-mercantil nesta região, canalizaram posteriores investimentos em 

direção às fronteiras abertas na área da Mata mineira.14 

Relacionado à situação socioeconômica da formação do Termo de Barbacena, 

devemos explicitar que este Termo pertencia a mais populosa província do Império do 

Brasil.15 Roberto Borges Martins demonstrou que Minas Gerais, durante todo o século 

XIX, em termos de população escrava, superou o número da escravaria de qualquer 

                                                 
12 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de.Ibidem.P.32. 
13 Os estudos da professora Mônica Ribeiro de Oliveira são fundamentais para o estudo das Vertentes 
Mantiqueira, melhor dizendo sobre o contexto da formação socioeconômica do Termo de Barbacena, porém 
existem algumas referências conceituais em seu trabalho que devem ser explicadas. No que toca ao conceito 
de “elite e intra-elites”, em nosso entendimento, encontram-se em fluxo contínuo com o contexto histórico o 
qual está coexistindo, e em total relação com diversos referenciais culturais, econômicos, sociais, políticos, 
ideológicos, como também sistemas de valores em voga no período em questão, sofrendo transformações no 
decorrer das mudanças ocorridas dentro da própria realidade material. Este conceito quando utilizado pelo 
historiador deve ser decantado, levando em consideração o contexto específico, no qual se justifica, sendo 
articulado com as relações de conflitos sociais, alianças economico-políticas, cooptações e contradições 
culturais existentes no período analisado, para que assim não haja uma inflexão antropológica a-histórica, 
portanto, anti-histórica, que venha definir os conceitos de elite e intra-elite a partir de uma perspectiva 
ultraconsensual, estática e generalizada retirando o emaranhamento de relações socioculturais e ideológico-
políticas que dentro de uma realidade específica lhe emprestam significado. 
14 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de.Loc. Cit. 32-38.passim 
15 LANNA, Ana Lúcia Duarte. A transformação do Trabalho: a passagem para o trabalho livre na Zona da 
Mata mineira, 1870-1920. Campinas.São Paulo: Editora da Unicamp. Brasília: CNPQ, 1988, p..82. 
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província do império. Tal número estendeu-se em contínuo crescimento ao longo do 

período, somando aproximadamente 170 mil indivíduos em 1819 e chegando a mais de 

380 mil em 1873.16 

Nesta perspectiva, consideramos que, desde o início do século XIX, a cidade de 

Barbacena destacou-se como um pólo comercial mineiro por ter se configurado como 

centro de concentração e distribuição local, regional e interprovincial de produtos de seu 

Termo e áreas vizinhas. Compunha-se também de uma ampla rede de estalagens que 

abrigava tropeiros, negociantes e proprietários de escravos de diversas regiões mineiras e 

do Rio de Janeiro, isso até os finais do século XIX. 

Ainda segundo Oliveira, uma hierarquia social excludente teria se mantido e mesmo 

se adensado da Colônia ao período Imperial. De acordo com a autora: 
Percebeu-se o aumento do número de unidades domésticas de tipo camponês, 
com mínima utilização de escravos e com uma produção voltada para o 
autoconsumo. Paralelamente, manteve-se a percentagem das grandes empresas 
escravistas vinculadas aos circuitos mercantis mineiros, com amplas 
possibilidades de reprodução interna, mas concentrando maior número de 
cativos, se comparado ao período anterior.17       

 
A autora ressalta também o crescimento da importância do setor camponês em Minas 

ao longo do século XIX, igualmente assinalado por Douglas Libby, através da análise dos 

mapas da população mineira. Tais pesquisas demonstraram, para as Vertentes Mantiqueira, 

a real concomitância no tempo e no espaço, principalmente para o contexto dos finais do 

século XVIII e meados do XIX, de estabelecimentos agrícolas escravistas e camponeses, 

nos quais os primeiros tendiam a concentrar maior número de escravos e terras18, 

articulando-se ativamente ao longo dos oitocentos com os centros mercantis mineiros e de 

outras províncias do império.19 

Alguns pesquisadores e memorialistas da cidade de Barbacena escreveram sobre seu 

Termo afirmando sua importância para o cenário econômico e político mineiro, assim 

                                                 
16 MARTINS, Roberto, Borges. A economia Escravista de Minas Gerais no Século XIX.Centro De 
Desenvolvimento E Planejamento Regional da UFMG. CEDEPLAR, 1982. P.1-2. Passim. 
17 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Op. Cit. P.40 
18Ângelo Carrara também postula que a pequena produção e criação de gado eram o que garantiam o 
desenvolvimento e o pleno movimento de economia colonial nas referidas regiões, como também os níveis de 
rendimento que permitissem o crescimento da população e a abertura de fronteiras. Ver: CARRARA, 
Ângelo.Agricultura e pecuária na capitania de Minas Gerais, 1674-1807. Tese de Doutorado, UFRJ. 1997. 
CARRARA, Ângelo. A Zona da Mata Mineira: Diversidade econômica e continuísmo (1839-1909). 
Dissertação de mestrado, UFRJ, 1997.   
19 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro DE. Loc. Cit. P. 40 
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como para o próprio contexto macro-econômico do império do Brasil. Nestor Massena, um 

dos primeiros memorialistas da cidade, escreveu que Barbacena possuía uma forte 

produção voltada para o abastecimento interno dos mercados mineiros e da Corte, sendo 

palco de um ativo comércio, abrigando, portanto, grandes casas de negócios e estalagens. 

Segundo ele, o Termo de Barbacena foi, durante todo o século XIX, um grande produtor de 

gado bovino de corte e leiteiro20, produtor de laticínios, gado suíno e seus derivados, 

tabaco, água ardente, milho e fubá, produtos estes distribuídos, segundo Massena, para 

diversas regiões de Minas Gerais e até para o Rio de Janeiro.  

Consideramos que as concentrações econômicas e sociais, apontadas por Oliveira, 

associadas à diversificação econômica e ao acesso aos mercados, conforme nos informa 

Massena, potencializavam uma reprodução ampliada da acumulação de capital agrário-

mercantil escravista nas mãos de grandes comerciantes, de proprietários de terras e homens 

deste Termo. Desta maneira, formavam uma poderosa hierarquia social, condensada e 

reforçada por importantes famílias senhoriais, que dominavam as estruturas das 

propriedades e relações de poder, condição que também se respaldava nas relações de 

dependência pessoal e financeira com pequenos produtores locais.21       

Nas observações de Massena, o Barão Von Eschwege, descrevendo sua vida no 

interior de Minas Gerais, registrou em sua passagem pela Serra das Mantiqueira, em 1811, 

que, no caminho para o confisco, a região se abria e, perto das casas, “estava tão lindo o 

trigo em flor como se vê na Europa”.22 Também prosseguindo em seus estudos, o padre 

José Correia de Almeida escreveu, para a segunda metade do século XIX, que a lavoura no 

Município de Barbacena consistia na cultura de milho, arroz, feijão, centeio, cana-de-

açúcar, mandioca, aipim, cará, inhame, amendoim, batata, tabaco23. No que concerne à 

pecuária, em 1883, este padre confirmou: “A grande criação consiste em gado vacum, 

cavalar, lanígero e suíno. A pequena consiste em aves domésticas e, escassamente, em 

abelhas da Europa”.24 

                                                 
20 Para encontrar características de São João Del Rei com profundas semelhanças econômicas, sociais e 
produtivas com Barbacena, ver: GRAÇA, Filho: Afonso de Alencastro.A princesa do oeste: Elite mercantil 
economia de subsistência em São João Del Rei (1831-1888). P 36-37. Passim  
21 MASSENA, Nestor.Barbacena: a terra e o Homem. Belo Horizonte: Imprensa  Oficial, 1985. P.343-394.  
Passim, OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Op. Cit. P. 103-104. Passim 
22 MASSENA, Nestor. Ibidem.p.343-344. passim 
23 ALMEIDA, Padre José Correia de. Epígrafe Agricultura. Rio de janeiro: H. Laemmert & Cia. 1883. 
24 ALMEIDA, Padre José Correia de. Ibidem. P. 365.   
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Tal paisagem agro-pecuária manteve-se semelhante mesmo após a abolição da 

escravatura, como nos informa Alfredo Moreira Pinto, em 1888, em seu Dicionário 

Geográfico do Brasil, publicado em 1894, por parte de Virgílio de Melo Franco, referentes 

à Barbacena e sua organização econômico-produtiva agro-pecuária. Do Almanaque 

Municipal para o período de 1898: 

 
 A região do campo, mais especialmente consagrada à produção e engorda dos 

gados bovino, cavalar, lanígero e suíno, não é dotada de plantas forrageiras 
exóticas, que tem demonstrado serem mais convenientes sobre todos os pontos de 
vista, mas, não obstante, preenche de modo satisfatório os fins a que é destinada. 

Enquanto as pequenas criações merecem ser consignadas às abelhas e aves 
domésticas, notando-se que a de aves é bastaste desenvolvida25. 

  

A grande criação de gado leiteiro do Termo de Barbacena sofisticara-se nas últimas 

décadas da escravidão. Na segunda metade do século XIX, mais precisamente em 1852, 

chegara à Mantiqueira, mais propriamente ao Termo de Barbacena, trazido pelo coronel 

Carlos de Sá Fortes26, um dos maiores potentados políticos e rurais da época, proprietário 

de cerca de cento e vinte e nove escravos e cinco fazendas, o touro Patuá. Este foi um dos 

primeiros touros holandeses introduzidos nesta região, sendo o segundo touro um outro 

chamado Trigo, trazido para esta mesma região em 1858.  Os dois touros importados 

deram origem ao rebanho de gado holandês da Mantiqueira, no qual se assentou e 

desenvolveu a indústria de laticínios neste território mineiro.27 

Já Alcyr Lenharo, em trabalho de pesquisa pioneiro, demonstrou serem as vilas e 

posteriormente cidades de São João Del Rei e Barbacena, na primeira metade do século 

XIX, centros atacadistas da produção local e regional destinadas aos mercados 

fluminenses, principalmente os da Corte. Afirmou ser também essenciais importadores de 

mercadorias advindas do Rio de Janeiro. As demonstrações deste autor, guardadas algumas 

diferenças de análise, convergem com as de Nestor Massena, Mônica Ribeiro de Oliveira e 

com as do padre Correia de Almeida. Principalmente no que toca ao potencial produtivo, 

                                                 
25 MASSENA, Nestor. Op. cit. 369 
26 Faz-se necessário relatar, que sou pesquisador da família Sá Fortes no que toca a análise e transcrições de 
fontes monográficas notariais e jurídicas sobre a formação das fazendas produtoras de gado leiteiro destes 
senhores, bem como sobre a formação e desenvolvimento da indústria de laticínios da Mantiqueira nos 
séculos XVIII e XIX.  
27 MASSENA, Nestor.Loc. Cit. 369. 
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mercantil e escravista das Vertentes Mantiqueira28. Portanto, esta região, desde a primeira 

metade do século XIX se configurou de forma densamente ativa em suas articulações 

voltadas para o abastecimento dos mercados da Corte, de São Paulo  e de outras regiões de 

Minas Gerais, com destaque para a futura expansão dos mercados da Zona da Mata 

mineira. 

Pelas análises feitas em fontes monográficas notariais, como testamentos, 

inventários29, formais de partilha, podemos também constatar a importância e a 

especificidade da organização produtiva e escravista do Termo de Barbacena no cenário 

socioeconômico mineiro dos oitocentos. Foram analisadas nos livros de registros de 

testamentos de Barbacena, as testamentárias registradas, sendo estes cruzados com alguns 

inventários referentes aos respectivos testadores, confirmando as afirmações de Alcyr 

Lenharo, Mônica de Oliveira, Roberto Martins e Nestor Massena quanto ao potencial 

econômico produtivo tanto doméstico quanto mercantil das Vertentes Mantiqueira, mais 

propriamente, em nosso caso, o Termo de Barbacena. Nos referidos testamentos de 

fazendeiros e sitiantes locais é notória a menção a terras de cultura e campos, como 

também pastos, juntamente a escravos e animais, como porcos, gado vacum, muares e 

cavalares. Em alguns documentos, encontram-se informações sobre roças de milho, feijão 

e cana de açúcar, engenhos de cana destinados ao fabrico de aguardente, açúcar e 

rapadura30. Portanto, estes documentos atestam mais uma vez o afirmado por Roberto 

Borges Martins para toda a economia mineira: também o Termo de Barbacena possuía uma 

                                                 
28 LENHARO, Alcyr. As Tropas da Moderação: o abastecimento da Corte na formação do Brasil (1808-
1842).São Paulo: Brasiliense, 1987.P. 90. 
29 Contudo, afirmamos, que não utilizamos uma quantidade maciça de inventários neste capítulo, em razão de 
termos selecionado os testamentos e as ações de liberdade como fontes primordiais em nossa pesquisa. 
Portanto os documentos desta categoria analisados neste capítulo não foram uma quantidade muito vasta, uma 
vez que intentamos somente visualizar as tendências apontadas nestas fontes para respaldar as observações e 
os referenciais bibliográficos utilizados. Devemos informar que, não obstante, nossa opção por trabalhar com 
ações de liberdade e com as verbas testamentárias de Barbacena, nosso ofício de pesquisador nos direcionou 
para a análise de todos os inventários do Termo de Barbacena, realizados no período de 1871-1888 e que 
serão explanados no quarto capítulo. Num total de 405 documentos, estes foram coletados e analisados 
pessoalmente dentro do arquivo e no processo de quantificação dos mesmos, com o fim de observarmos as 
libertações, os proprietários detentores das maiores escravarias do Termo, como também a conservação e o 
apego à  propriedade escrava até finais do regime escravista em Barbacena. 
30 Temos pesquisado um total de cento e vinte testamentos e 90 inventários referentes 1871 a 1888, assim 
como outros documentos respeitantes a diversos momentos do século XIX, somando com as fontes de nosso 
período outras da primeira metade deste século e ainda dos contextos do século XVIII, devido nossa profissão 
como transcritor e analista de fontes primárias para outros pesquisadores no Arquivo Histórico Municipal 
“Professor Altair Savassi” em Barbacena.  
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organização da produção diversificada, voltada para o abastecimento interno, porém com 

forte utilização da mão-de-obra escrava. 

Conforme Mônica Ribeiro de Oliveira: 
A alta presença de cativos foi atrelada à presença de uma forte economia de 

abastecimento interno (...). Estas considerações ajudaram a compreender o 
comportamento e a constituição de plantéis de cativos do sistema agrário das 
Vertentes Mantiqueira, através dos dados de três importantes distritos do Termo 
de Barbacena, a saber: Ibitipoca, quilombo e especificamente Barbacena. 
Analisamos, através de inúmeros indicativos, semelhanças e diversidades com 
outros sistemas agrários voltados para o mercado interno, ou mesmo 
agroexportadores31. 

 

Oliveira demonstrou para as Vertentes Mantiqueira, principalmente no referido 

Termo de Barbacena, a existência de uma dinâmica economia de mercado interno com 

níveis de riquezas e de propriedade escrava diferenciados.Todavia, uma dinâmica que 

possuía fôlego suficiente para importar escravos e reproduzir sua força de trabalho, como 

também o próprio regime escravista. Suas análises articuladas a suas constatações fizeram, 

segundo esta autora, consolidar uma hipótese de que “independentemente dos impactos da 

vinda da Corte portuguesa para o Brasil, as unidades produtivas das Vertentes Mantiqueira 

mantiveram índices de crescimento econômico bastante acelerados” 32. Conjugando estas 

afirmações com os estudos de Nestor Massena e padre Correia de Almeida e confrontando 

suas demonstrações históricas e memorialísticas com os inventários e testamentos a que 

tivemos acesso na pesquisa, evidencia-se a conformação do Termo de Barbacena como 

possuidor de grande potencial econômico e produtivo-escravista, voltado tanto para as 

esferas mercantis quanto para o abastecimento dos mercados domésticos da região e para a 

subsistência direcionada ao abastecimento das próprias unidades produtivas. 

Em nossa concepção, a partir das pesquisas aqui analisadas e de nossos estudos 

referentes ao conteúdo das fontes históricas pesquisadas, o Termo de Barbacena, tanto no 

início quanto nos finais dos oitocentos, foi fortemente capaz de reproduzir um complexo 

escravista de forma bastante acentuada e agregadora, em bases tanto costumeiras quanto 

institucionais33. 

                                                 
31 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Op.cit. P.105. 
32 OLIVEIRA, Mônica, Ribeiro de. Ibidem. P.107 
33 Temos uma faixa de 120 testamentos e uns 90 inventários, estudados referentes a proprietários e testadores 
do Termo de Barbacena já analisados  para a segunda metade século XIX. 
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Para se compreender a realidade do regime escravista existente tanto no período 

colonial quanto no período imperial do Brasil, é preciso conhecer o complexo processo 

histórico de reprodução socioeconômica e cultural do escravismo. Para isso, faz-se 

necessário considerar as realidades locais com suas formações econômico-sociais e seus 

complexos culturais especificamente estruturados, como também sua ordenação estrutural 

e conjuntural, construídas dentro de um espaço localizado, no qual as relações políticas, 

econômicas, sociais e históricas estão em completa inter-relação se entrecruzando 

mutuamente. 

Não se pode compreender o processo de reprodução do escravismo e a desagregação 

de sua instituição no Brasil, sem se preocupar com sua manutenção, desenvolvimento e 

deterioração dentro das realidades locais, principalmente no interior mineiro. Minas Gerais 

possuiu um importante papel no cenário macro-histórico cultural, econômico e sócio-

político nos períodos setecentistas, e também nos contextos oitocentistas durante o 

processo de formação do Estado do Brasil. 

Defendemos a importância de estudar as realidades locais, e ainda o processo da 

formação, reprodução e crise da instituição da escravidão no Termo de Barbacena entre 

1871-1888, devido às diversificadas formas de controle e manutenção escravistas 

engendradas nesta região. Consideramos, por conseguinte, a necessidade de compreender 

as especificidades das definições tangentes às unidades produtivas, suas configurações, 

como também seus recursos de poder na produção de dependentes, engendrando com isto 

as alianças e relações sócio-familiares, econômicas e políticas nas quais a cultura do poder 

local deitou raízes. Poder este que se consagrou costumeira e legalmente como constituinte 

da autoridade senhorial e da ideologia formal do paternalismo, convertendo-se, desta 

forma, em uma das estruturas do sistema de dominação paternalista e patrimonialista que 

possibilitou a longa duração do regime escravista até finais dos oitocentos. 

Na análise de 90 inventários34 para este capítulo, pudemos observar que apesar da 

existência de proprietários com um número elevado de mancípios (na faixa de 20 a 40 

escravos e até mesmo 130), a maior parte dos senhores possuía de 1 a 19 cativos. Levando 

em consideração os padrões de posse de escravos encontrados para áreas cafeeiras e 

                                                 
34 Os 90 inventários foram selecionados aleatoriamente, sendo escolhidos cinco documentos para cada ano de 
1871 a 1888. 
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Inventários de Barbacena
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canavieiras, poder-se-ia argumentar que se tratam predominantemente de pequenos 

produtores. Veja os quadros abaixo: 

PADRÃO DE POSSE DE ESCRAVOS EM BARBACENA (1871-1888) COM 

BASE NOS DADOS DE 90 INVENTÁRIOS POST-MORTEM. 

Quadro 1 
 

Nº de Escravos Nº de Inventários 
(Proprietários) 

Porcentagem (%) 

1 a 5 28 31 % 
6 a 19 29 32 % 

Mais de 20 9 10 % 
0 (Escravos) 24 27, % 

 
Fontes: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventários post-mortem. 
1 SVC. 
 
Quadro 2 
 

Nº de Escravos Nº de Inventários (Proprietários) Porcentagem (%) 
1 a 19 57 63 % 

Mais de 20 9 10 % 
0 (Escravos) 24 27 % 

 
Fontes: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventários post-mortem. 
1 SVC. 
 
Gráfico do quadro 1     Gráfico do quadro 2 
 
 
    Nº de escravos               Nº de escravos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tal conclusão seria, entretanto, baseada em uma análise esquemática da realidade 

material e sócio-histórica do Termo de Barbacena. Análise esta baseada em esquemas 

classificatórios criados para estudar as regiões produtivas organizadas em grandes lavouras 

agro-exportadoras. Essa esquematização dificulta a compreensão das variadas e 
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conflitantes formas de estruturação geográfica, econômica, política, e sócio-cultural do 

Brasil em uma perspectiva histórica, como afirma Luís Carlos Soares ao comentar o 

tratamento do tema pela historiografia35. Analisadas todas essas considerações, afirmamos 

a importância do Termo de Barbacena para a compreensão do desenvolvimento do regime 

escravista em Minas Gerais e no Brasil durante o século XVIII, bem como sua reprodução 

e extinção no século XIX.  

No tocante ao conteúdo dos inventários estudados, especialmente quando os 

cruzamos com os testamentos dos respectivos fazendeiros, como com outros trabalhos de 

pesquisa realizados para as Vertentes Mantiqueira e demais regiões do interior mineiro, 

percebemos que, para esses locais, pelo menos para o Termo de Barbacena, critérios de 

verificação baseados no número da posse de escravos de regiões agro-exportadoras não se 

apresentam como parâmetros válidos.  

Encontramos propriamente cerca de 90 inventários e mais uma grande quantidade de 

testamentos relativos a fazendeiros, contendo vastas áreas de terras (cerca de 60, 82, 100, 

260 e 300 alqueires) destinadas ao plantio, como para a criação de um extenso número de 

animais como vacas leiteiras, cavalos e porcos, carneiros, burros, possuindo, no entanto, 

um número médio de 8 a 11 e 11 a 20 escravos. Dessa forma, não são tratados como 

pequenos proprietários a nosso ver, mas sim como médios senhores de cativos. Porém, 

grandes produtores de variadas dimensões de mercadorias, destinadas ao abastecimento 

interno produzidas em seus estabelecimentos agrícolas36. Pudemos nos defrontar também 

com uma tendência concentradora da mão-de-obra cativa, em relação à realidade da região, 

por parte de alguns proprietários do Termo de Barbacena nas últimas décadas do XIX, ou 

seja, 10 % dos proprietários relacionados nos 90 inventários coletados para esta pesquisa. 

Em 9 dos inventários levantados, encontramos 7 proprietários que possuíam, em suas 

unidades econômicas, de 22 a 46 escravos e 2 com um total que varia de 70 a 129 cativos, 

em unidades criadoras de gado bovino, suínos, e também produtoras de milho feijão e 

arroz. Trata-se de uma análise tendencial, mas que aponta para uma imagem de que 

                                                 
35  SOARES Luiz Carlos. “From Slavery to Dependence: A Historiographical Perspective”In: NOVAIS, 
Fernando, A. HALL, John. R. and SOARES, Luiz Carlos. Brazil and World System. Edited and with na 
introduction by Richard Graham. Critical Reflexions on Latin American Series. Institute of Latin American 
Studies. University of Texas at Austin. P. 89-108 passim.  
36 Também encontramos documentos referentes a um grande número de pequenos produtores e negociantes 
locais. 



34 

 

aqueles de detinham de 20 a 130 cativos eram a minoria, porém, uma minoria que 

mantinha uma certa concentração de escravos que convivia com uma também visível 

pulverização do trabalho escravo. Essa pulverização do trabalho escravo foi uma realidade 

entre médios e pequenos-grandes produtores até os últimos anos da escravidão37. Essas 

observações convergem com o que Mônica Ribeiro de Oliveira atesta para a composição, 

potencial, diversidade, e complexidade produtivo-escravista das unidades produtivas das 

Vertentes Mantiqueira e para o Termo de Barbacena (1780-1870), afirmação esta já 

debatida acima.  

Diante das demonstrações desses inventários sobre as posses de fazendeiros do 

Termo de Barbacena, um problema se coloca. Ao analisarmos esses inventários, pode-se 

traçar um paralelo com as constatações dos historiadores acima citados que trabalham às 

realidades sócio-econômicas e políticas de Minas Gerais, assim como do Brasil numa 

perspectiva agregadora. Nessa perspectiva, a complexidade da estrutura do regime 

escravista colonial e imperial, em suas diversas variâncias de região para região,  mostra-se 

amplamente emaranhada em eixos complexos tanto estruturais quanto conjunturais da 

organização social da produção escravista. Joaquim Pereira de Mello, por exemplo, possuía 

182 alqueires de terras de cultura e campo, 29 cabeças de gado, 26 animais de transporte 

entre burros, jumentos e cavalos, 33 porcos de criar e de corte e apenas 10 escravos, 

avaliados em preços altos.  Porém, como classificá-lo como pequeno produtor tendo por 

referência principal o fator número e posse de escravos e tipo de produção. Fatores estes 

que pesquisas demonstraram ser consideráveis para o estudo do potencial e porte de 

fazendeiros escravistas para outras regiões do Brasil38.  Podemos afirmar que, para regiões 

de pecuária,  as hierarquias sociais decorrentes do padrão de posse de escravos apresentam-

se necessariamente diferenciadas daquelas encontradas em áreas somente agrárias. E não 

fazem muito sentido se analisadas separadamente dos padrões de concentração de terras e 

animais,  como das relações de produção existentes.  

                                                 
37 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário, Cx: 21 Ord: 25. 1875. 1 SVC. 
Inventário, Cx: 281 Ord: 01. 1876. 1 SVC. Inventário, Cx: 73 Ord: 01. 1876. 1 SVC. Inventário, Cx: 40 Ord: 
16. 1877. 1 SVC. Inventário, Cx: 176 Ord: 12. 1880. 1 SVC.  Inventário, Cx: 69. Ord: 04. 1882. 1 SVC. 
Inventário, Cx: 29. Ord: 07. 1885. 1 SVC. Inventário, Cx: 25. Ord: 19. 1886. 1 SVC. Inventário, Cx: 72 , Ord: 
2. 1881. 1 SVC.  
38 Ver MATTOS, Hebe Maria. Ao Sul da História. São Paulo: Brasiliense, 1987.P.32-35. passim 
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Tangente a esse tema sobre a posse, distribuição e ao potencial escravista produtivo 

mineiro, Douglas Cole Libby afirma ser esta uma discussão emaranhada, uma vez que se 

deve levar em consideração as peculiaridades do escravismo mineiro, principalmente no 

que toca ao volume e distribuição da propriedade básica do regime escravista que era o 

próprio escravo. Esse autor desenvolve uma análise consistente sobre a pulverização do 

braço escravo no cerne da escravidão em Minas Gerais, alegando que as grandes posses 

eram bastante raras no conjunto das paisagens mineiras. Nas palavras desse pesquisador: 
Ao observar as figuras 8, 9,10, 11, 1239, constatamos que o maior grupo de 

proprietários, em termos de tamanhos de posse, são os donos de 3 e 5 cativos. Eles 
representam nada menos que 28,0% dos senhores de escravos da Província. Em 
seis das nove regiões da Província, no entanto, os possuidores de apenas um cativo 
são majoritários entre os proprietários de escravos. De acordo com a amostra, 
pouco mais de dois terços dos proprietários possuíam cinco escravos ou menos40. 
 

Libby afirma ser tal resultado muito próximo do que Francisco Vidal Luna e Iraci da 

Costa defendem para os censos paulistas, o que ilumina o ângulo “democrático” do regime 

escravista do Século XIX. Todavia, afirma Libby que, na sociedade mineira, um regime 

baseado na exploração de um determinado tipo de propriedade, que conta com uma 

numerosa escala de pequenos e médios proprietários, tem uma base de sustentação política 

e social fortemente ampliada e reforçada, malgrado a quantidade volumosa de não 

proprietários. Na concepção desse pesquisador, a sustentação do escravismo de Minas 

Gerais engendrou marcantes implicações e significações sobre a lentidão do processo 

abolicionista nesta província, por possuir uma estrutura marcadamente apegada a este 

regime, bem como uma organização social produtiva baseada na agregação majoritária da 

escravaria nas posses de pequenos e médios senhores, Douglas Libby, em seu estudo sobre 

a estrutura dos padrões de distribuição e concentração da mão-de-obra escrava na província 

de Minas Gerais, defende ser marcadamente revelador o contraste dos dados de 1857, no 

que toca a Livramento, distrito do município de Barbacena41, localizado em plena região 

cafeeira da Zona de Mata mineira, com os dados da composição da Mata de 1831-1839. No 

                                                 
39 Estes gráficos se encontram no capítulo que mais especificamente trata dos padrões mineiros de posse de 
escravos. Ver: LIBBY, Douglas Cole.  Transformação e trabalho em uma economia escravista. São Paulo: 
Brasiliense. 1989. P. 99-103. Passim. 
40 LIBBY, Douglas Cole. Ibidem. P.98. 
41 O distrito do Livramento posteriormente passou a se chamar Oliveira Fortes, emancipado do município de 
Barbacena em 1953. Ver: GUIMARÃES, Geraldo, São João Del Rei XVIII, História Sumária.São João Del 
Rei: Edição do Autor, 1996.P. 144. Massena, Nestor. A terra e o homem. Belo Horizonte: Imprensa Oficial. 
1985. P. 301.   
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que remete a este cruzamento de dados, Libby observa que a participação de senhores de 1 

a 5 mancípios pareceria ter diminuído, ao passo que se desenvolve um processo de  

aumento dos proprietários médios,  considerados pelo autor como tal por possuírem de 6 a 

10 cativos, como também os grandes proprietários senhoriais,  detentores de 30 ou mais 

escravos. Entretanto, discorre que na Mata mineira, na região Metalúrgica-Mantiqueira, e 

ainda no triângulo mineiro, embora os pequenos proprietários escravistas fossem 

majoritários, “havia uma relativa concentração da propriedade de escravos nas mãos dos 

grandes proprietários”.42   

Para reforçar essas abordagens, mesmo em se tratando de uma região com 

significativas diferenças sócio-geográficas do Termo de Barbacena, podemos nos respaldar 

nos estudo da professora Hebe Mattos sobre a estrutura produtiva e escravista de Capivary. 

De acordo com esta autora, a região de Capivary, localidade pertencente ao Rio de janeiro, 

era no século XIX voltada para o abastecimento interno, porém, com áreas que se 

reorganizaram na integração com lavouras exportadoras de café, mesmo com 

produtividade em menor escala do que as regiões das terras altas situadas no vale do 

Paraíba Fluminense. Todavia, para esta autora, as realidades locais são fundamentais para 

se conhecer a complexidade sócio-cultural e política de toda a estrutura do regime social 

escravista de produção, incluindo suas implicações históricas e sociológicas no contexto 

dos oitocentos, até em seus períodos finais. Complexidades estas que se constituíram como 

fundamentos das hierarquias locais, possibilitando sua reprodução, como também sua 

desagregação. Nas palavras de Hebe Mattos: 
A importância política e econômica do “localismo” na sociedade brasileira do 

período privilegiava a constituição das hierarquias locais ou regionais na 
configuração do poder político e as formas modelares de controle social sobre a 
realidade da magnitude das fortunas. São “fazendeiros” os pequenos “grandes” 
lavradores de Capivary porque mostraram-se capazes de garantir a reprodução  
social e a de suas “fazendas” sem se envolverem diretamente com qualquer tipo 
de trabalho manual. Porque controlavam politicamente o município e eram 
capazes de mobilizar uma “clientela” entre os homens livres da região através 
das mais diversas redes de dependência pessoal, econômica, política ou 
familiar43.  
 

Essa autora, para seu objeto de pesquisa e seu recorte regional, defende que a 

importância e potencial de controle da realidade local por parte de lavradores e fazendeiros 

                                                 
42 LIBBY, Douglas Op.Cit. P. 104-106. Passim. 
43 MATTOS, Hebe Maria. Ao Sul da História. São Paulo: Brasiliense, 1987.P.34.   
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se manteve enquanto os proprietários de estabelecimentos agrícolas escravistas 

conseguiram reproduzir a nível micro as mesmas vivências e problemas estruturais 

colocados para as classes dominantes econômicas e sociais da época, com o agravamento 

da crise da escravidão44. 

Para nossa região, podemos afirmar que algumas semelhanças estruturais e 

conjunturais com Capivary, referentes ao quadro oitocentista, nos permitem problematizar 

a reprodução do regime de escravidão sob o poderio dos grupos dominantes e senhoriais do 

Termo de Barbacena, até o fim da escravatura em 1888. Analisando inventários45 para 

nosso recorte contextual (1871-1888), juntamente com pesquisas que se baseiam em 

análises das ações de liberdade e testamentos, considerando inclusive inventários de 

fazendeiros e negociantes da primeira metade do século XIX, pudemos observar que a 

organização social das atividades produtivas era extremamente apegada ao trabalho 

escravo, mesmo considerando os médios e pequenos produtores não pecuaristas.  

Referente a estes pequenos e médios lavradores, em seus inventários, pode-se 

observar que entre seus bens mais valorizados estavam as casas de morada, benfeitorias, 

mas principalmente os escravos, que em termos numéricos permaneciam entre estes 

produtores na faixa de um a oito cativos, designados geralmente como trabalhadores de 

roça ou domésticos no caso de alguns escravos e escravas. Os cativos que possuíam de 19 a 

35 anos chegavam a atingir cerca de um conto de réis (1:000$000) a dois contos e duzentos 

mil-réis aproximadamente (2:200$000) de avaliação, isso até a década de 80 do século 

XIX, mais propriamente a primeira metade de 1887. Essa demonstração procede, uma vez 

que em algumas regiões do império do Brasil a mão-de-obra escrava perdia valor 

aceleradamente, principalmente com a regulamentação do imposto sobre o tráfico 

interprovincial para as províncias do Sudeste em 188146.  

Não estamos dizendo que não haja perdido valor a mão-de-obra cativa nesta região 

do Termo de Barbacena, com o agravamento da crise da escravidão, na segunda metade 

dos oitocentos, mesmo porque não tivemos tempo de equacionar nos inventários as 

flutuações monetárias suficientes para fazer esta afirmação. Contudo, pelos documentos 

                                                 
44 MATTOS, Hebe Maria.Ibidem.P.35. 
45 Para este capítulo foram 90 inventários. Porém tivemos de analisar todos para o quarto capítulo. 
46 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São 
Paulo: Companhia Das Letras, 1990. Este autor afirma que na década de 1880 os preços dos escravos caíam 
em várias partes do império. Ver: p.167.  
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que analisamos, foi possível observar que, mesmo nas últimas décadas da escravatura, o 

escravo permaneceu extremamente valorizado e utilizado nesta região47.  

Desta maneira, de forma semelhante à afirmação de Hebe Mattos para Capivary, 

defendemos que nesta região de Minas, mais propriamente das Vertentes Mantiqueira, a 

utilização do cativo esteve vinculada a um processo de capitalização direta da extração do 

sobre-trabalho escravo com a produção de excedentes mercantis. Estes pequenos e médios 

produtores locais contribuíram, desta forma, para a manutenção e reforço do trabalho 

escravo nos complexos agrícolas do Termo de Barbacena, isto até os últimos anos da 

escravidão. Reforço que se deu sob o controle social, político-econômico desta localidade, 

como também de sua organização produtiva, engendrada na égide de famílias proprietárias 

de um grande número de escravos e uma grande extensão de terras, voltadas para a grande 

criação de gado entre outras atividades. Famílias estas possuidoras de muita influência 

política dentro e fora do referido Termo, como, por exemplo, a família Sá Fortes, Armond, 

os Teixeira de Carvalho, a família Ribeiro Nunes e Ferreira de Fonseca e os Amorim, os 

Costa, os Urbano Ferreira Alvim.  

Esses grupos familiares se caracterizaram como proprietários de vastas extensões de 

terras e posses de escravos, voltados nestas regiões para a produção de abastecimento 

interno dos mercados locais, regionais e intraprovinciais, possuindo prestígio político e 

social durante o século XIX. Construíram também uma vasta teia de dependentes, 

compadres e pares nas dimensões do poder judiciário, legislativo, nas esferas mercantis e 

fundiárias dentro e fora do Termo de Barbacena e até da província48. Potentados estes que 

                                                 
47 Em trabalhos de análises de documentos para a construção de nosso projeto de pesquisa, também durante a 
coleta de dados para trabalhos realizados por diversos pesquisadores que trabalham com a segunda metade do 
século XIX e com a continuidade de nossas pesquisas para a conclusão desta dissertação, temos estudado 
inventários de proprietários de terras de diversas dimensões. Apesar de frisarmos primordialmente os 
testamentos e ações de liberdade, constatamos em sua maioria (73%) a presença de escravos vigorando uma 
variância predominante de 1 a 19 cativos, sendo observado a presença de proprietários de 30, 40, até 
aproximadamente 130 escravos, porém sendo a minoria os documentos com tal volume de cativos. O que não 
significa que os  pequenos e médios proprietários de escravos de Barbacena são pequenos e médios 
produtores. 
48 Cartório de 1º Oficio de Barbacena. Cópia da ata de eleições. Livro 19 de registros de escrituras e de 
testamentos (1878) e 18 de bens de raiz (1877). Estes documentos mencionam Manoel Maria de Sá Fortes, 
Francisco Libanio de Sá Fortes, Eduardo Higino de Sá Fortes, o coronel Antônio Teixeira de Carvalho como 
representantes das paróquias de Barbacena ora de Santa Rita de Ibitipóca como eleitores. No livro 18 Antônio 
Teixeira de Carvalho é mencionado como “ juiz de Paz” do Termo de Barbacena. Arquivo Histórico 
Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Camilo Maria Ferreira Armond (Conde de Prados), Cx: 
61, Ord: 17. 1882, 1 SVC. Processo Divisão de Terras. Autor: Carlos de Sá Fortes proprietário da fazenda das 
Geraes, dividindo a fazenda Teixeiras Cx: 145. Ord: 13 1867, 1 SVC. Ação de interditos possessórios sendo 
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sofreram graves reveses em sua autoridade senhorial nos finais do regime escravista, 

porém, se mantiveram como oligarcas locais no cerne do controle socioeconômico das 

maiores propriedades agro-pecuárias do Termo até o século XX. Contudo, vivenciaram 

várias transformações em seus referenciais de poder político-paternalista ao longo deste 

período49. 

Dentro da formação social e econômica escravista deste Termo, desde o setecentos, 

formaram-se oligarquias locais bastante articuladas aos fundamentos hierárquicos da 

escravidão tanto urbana, quanto rural, reforçando-se política e economicamente no cerne 

das atividades produtivas voltadas para o abastecimento interno de diversos mercados das 

regiões mineiras e de outras áreas fora de Minas.  

Estes Senhores de terras e homens empenharam-se na construção e reforço das 

relações de poder, buscando por meio de complexas alianças familiares, ordenar uma 

composição política e socioeconômica mantendo-se numa hierarquia social extremamente 

rígida nos ordenamentos da dominação, juntamente com pequenos produtores do Termo, 

comprometidos com a reprodução do regime escravista e a ampliação das relações de 

dependências características de períodos coloniais.  

Em nossas análises, esse ordenamento de poder, mesmo nas últimas décadas da 

escravidão, tendeu a manter-se, é claro, redefinindo-se em novas formas, porém, 

expressando velhas funções, no que tange às relações de senhores e escravos, como 

também nas relações de reprodução do sistema de clientela entre famílias senhoriais e de 

ex-escravos. Relações que eram concretamente construídas no campo de lutas e 

negociações do costume e das tradições paternalistas coloniais e ainda na teia da lei. Fator 

este que as consagravam numa correlação de forças de dominação senhorial e resistência à 

dominação escravista e ainda dentro forja de laços de lealdades e ajustamentos 

convenientes por parte de escravos e suas famílias dentro da comunidade local construída 

tanto por cativos, libertos, brancos pobres quanto por senhores. Comunidade onde estes 

                                                                                                                                                     
réu: senhor de terras e escravos Manoel Antônio Amorim proprietário da fazenda da Serra e dos Coqueiros na 
paróquia de João Gomes e antigo juiz de orphãos da mesma paróquia. Cx: 34. Ord: 08. 1863. 2 SVC. 
Inventário de D.Carlota Teotônia da Silva mãe de José Ribeiro Nunes Cx: 46 Ord: 04. 1863. 1 SVC. 
Inventário de José Rodrigues Costa. Cx: 74. Ord: 10. 1876 2SVC. Francisco Urbano Ferreira Alvim. Cx: 99. 
Ord: 3. 1879. 2 SVC. 
49 Observações estas que foram realizadas nas ações de liberdade e testamentos e serão explicitadas de forma 
mais detalhada no segundo e no terceiro capítulo. 
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seres humanos teriam que se relacionar e estabelecer complexas formas de convivência 

mesmo que tensa e desigual, porém uns interdependentes dos outros. 

Portanto, estas composições sócio-culturais estavam intrinsecamente articuladas nas 

formas e ordenações produtivas materiais e ideológicas da escravidão, forjadas dentro das 

comunidades rurais e urbanizadas do Termo de Barbacena e que, durante o século XIX, 

abriam um intenso campo de reforço da cultura do poder de grandes fazendeiros, pequenos 

e médios proprietários. Mas também e principalmente nas últimas décadas dos oitocentos, 

possibilitavam a ampliação das formas de resistências à dominação por parte de escravos e 

suas famílias, tanto no campo do costume quanto na esfera da lei positiva, em meio aos 

questionamentos da escravidão que se avolumavam. 

De acordo com nossos estudos, a organização produtiva e social de Barbacena, se 

sustentou densamente, refletindo esta sustentação na política local controlada pelas grandes 

famílias escravagistas de Barbacena e demais paróquias do Termo. Esta força de controle e 

manutenção do poder senhorial se consubstanciou, mesmo diante de transformações na 

legislação, tanto em seu aspecto institucional quanto ideológico e material, mesmo diante 

da reordenação das relações e dimensões consagradas pelo costume, do agravamento da 

crise sobre a autoridade senhorial, bem como do abalo das políticas de dominação e 

libertação gradual. Desta maneira mantiveram-se reforçadas por fundamentos escravistas e 

extremamente hierárquicos. Referenciais estes que reproduziam fortes tensões tanto raciais 

quanto sociais entre senhores e escravos ex-senhores e libertos, ao mesmo tempo em que 

envolviam todos estes atores históricos numa contraditória teia de relações paternalísticas. 

Neste sentido, este remanejamento de forças locais no que tange à reprodução do trabalho 

escravo se manteve forjando uma estrutura que mesmo sofrendo mutações e ataques por 

parte das ações de liberdade, no contexto da segunda metade dos oitocentos, buscou 

reproduzir-se a todo custo em suas expressões culturais, costumeiras, econômicas e 

institucionais50. 

                                                 
50 Estudos realizados em diversas bibliografias memorialísticas e historiográficas sobre a escravidão em 
Minas Gerais e confrontadas com cerca de 90 inventários cruzados com cerca de 120 verbas testamentárias. 
Sendo nestas fontes, observadas relações de poder intrafamiliares e interfamiliares, bem como com pessoas 
envolvidas em relações de doação e recebimento de bens e legados pecuniários somadas também ao 
estabelecimento de pesados encargos, dívidas ou restrições ao usufruto de poderes e patrimônios. Nestes 
documentos, pudemos avaliar o imaginário religioso e moral do contexto dos oitocentos em Barbacena e as 
relações costumeiras de poder, deferência, tal como de temores religiosos e sociais tangentes a atitudes 
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Quando se fala do interior mineiro, muitas coisas vêm na cabeça do pesquisador, ao 

ler bibliografias que, a partir da análise de algumas regiões de Minas Gerais, como também 

do Brasil como um todo, fazem generalizações englobando em um referencial de 

interpretações e configurações estruturais, realidades das mais heterogêneas. É o que faz 

Robert Conrad em seu trabalho sobre os últimos anos da escravidão no Brasil, quando 

aborda as problemáticas da crise do regime escravista em Minas Gerais.  

Conrad discorre sobre as manifestações da crise da escravatura na segunda metade 

dos oitocentos e suas medidas graduais de controle sócio-ideológico e político na 

província, defendendo a existência nesta região provincial, na década de 1880, mais 

especificamente 1883, de uma pequena zona pro-escravatura, que possuía fronteiras como 

áreas semelhantes às das províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. Essa zona, de acordo 

com o autor, concentrava grande parte da população escrava de Minas Gerais. Entretanto, 

concernente ao interior da província mineira, havia regiões mais pobres que se apoiavam 

na criação de gado, como em outros gêneros de abastecimento interno e na mineração, que, 

tal como o Nordeste perdeu cativos para a região das Zonas das Matas produtoras de café e 

continuava a perdê-los durante os últimos anos da escravidão. 

Na perspectiva deste historiador, dentro das fronteiras de Minas Gerais, o interesse 

pelo trabalho escravo em distritos produtores e exportadores do café era defendido. 

Contudo, nas áreas interioranas mais vastas e consideradas pelo autor como mais pobres, 

sem o cultivo do café, proprietários agrários locais e outros segmentos da população seriam 

favoráveis ao fim da escravidão ou, ao menos, estariam pouco preocupados com a 

conservação e manutenção do trabalho escravo51. Conrad ampara-se nas análises de 

Joaquim Nabuco para realizar suas demonstrações quanto à dinamicidade do setor agro-

exportador enquanto concentrador de cativos em detrimento de áreas não exportadoras, 

como para debater sobre as complexidades das condições do sistema escravista no contexto 

da segunda metade do século XIX. De acordo com este autor: 

 
No Brasil como um todo, conforme Joaquim Nabuco escreveu em 1883, a 

escravatura era mais forte nos distritos do café das províncias do centro-sul, mas 

                                                                                                                                                     
consideradas ilegítimas perante Deus, seus pares, seus dependentes livres, libertos e escravos. Relações estas 
que serão abordadas em capítulos posteriores.         
51  CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil. 1850-1888. Trad. Fernando de Castro Ferro. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1975. P. 157.  
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também havia, nestas províncias, vastas áreas em que não havia essa lucrativa 
safra e onde, por conseguinte, a escravatura não tinha raízes tão profundas quanto 
nos distritos do café52.  

 
 

Este  grande pesquisador possui um mérito fundamental dentro dos estudos históricos 

sobre a escravidão, sendo seu trabalho essencial para o entendimento da dinâmica do 

tráfico negreiro no Brasil. Seu trabalho é muito importante no que concerne às 

transformações estruturais, conjunturais e das dificuldades dos setores dominantes para 

manter seu poder moral e formas de dominação política, social e ideológica frente às 

revoltas escravas ocorridas em várias áreas do centro-sul, como também pelas pressões de 

movimentos abolicionistas na década de oitenta. Sua importância também se destaca nas 

explanações sobre as leis emancipacionistas de 1871 e em relação aos debates e confrontos 

políticos em torno da formulação e aprovação da Lei dos Sexagenários de 1885. Contudo, 

nas demonstrações acima citadas no que toca as diferenças de compromisso e apego à 

escravidão nas diversas regiões do Império do Brasil, Conrad respalda-se de uma forma 

generalizada e homogeneizadora, principalmente no que se refere às regiões especializadas 

na produção para o abastecimento em Minas e também no que diz respeito às  afirmações 

de Joaquim Nabuco.  

No que concerne a assertivas de Conrad para Minas Gerais, divergindo em certo 

ponto de suas concepções, pode-se observar, tanto por meio dos trabalhos historiográficos 

realizados para diversas áreas desta província, quanto por vias da análise das fontes 

primárias para o Termo de Barbacena (1871-1888), que as formas de manutenção e 

preservação da escravidão no cerne da organização social da produção dentro realidade 

mineira se constituíram como um emaranhado muito mais dinâmico e complexo no 

atinente à estrutura escravista desenvolvida nesta província.  

Quando este autor discorre em seu trabalho sobre as regiões do interior mineiro não-

exportadoras, esta afirmação não se aplica a diversas regiões mineiras, principalmente ao 

Termo de Barbacena, nem como mais pobre e tampouco desapegada ao trabalho escravo. 

Essas regiões mineiras, segundo Conrad, estavam perdendo cativos para áreas cafeeiras por 

serem mais pobres, baseadas na produção de gêneros que não eram aquele da “safra 

lucrativa”, no caso o café, mostrando-se até ansiosas  pelo  fim da escravatura. Como já foi 
                                                 
52 “As províncias do café” in CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil. 1850-1888. Trad. 
Fernando de Castro Ferro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1975. P.156-165.Passim. 
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visto, de acordo com Nestor Massena, a economia deste Termo estava em plena expansão 

com o avanço da indústria de laticínios da Mantiqueira, com a grande criação de gado 

bovino, suíno e cavalar, com a produção de água ardente e tabaco, com o grande número 

de estalagens destinadas a abrigar tropeiros, homens de negócios e viajantes de todas as 

categorias ocupacionais, tendo sido algumas destas atividades agrícolas iniciadas ainda no 

século XVIII. Mesmo sofrendo alguns reveses no comércio de importação e exportação de 

produtos para a Corte com o desenvolvimento da estrada de ferro Pedro II na década de 

188053e, certamente com a crise da escravidão, tal economia teria se recuperado 

rapidamente com a pressão trazida  pelas transformações econômicas que a  estrada de 

ferro ocasionara na região54. Nas demonstrações desse autor, o Almanaque Municipal de 

Barbacena referente à segunda metade do século XIX, principalmente para 1898, ou seja, 

para finais dos oitocentos, vem demonstrar a vivacidade e o amplo potencial 

socioeconômico do Termo: 
 
È diário o mercado em Barbacena e já é bastante considerável o movimento 

que ali se nota. Tudo que produzem as lavouras do município e principalmente o 
distrito da cidade ali vai ter, devendo notar que há sempre em abundância os 
gêneros de primeira necessidade, cujos preços são ordinariamente os seguintes: 1 
quilo de carne de vaca, $900; 1 de porco, 1$400; 1 de toucinho, 1$500; 1 litro de 
feijão, $300;  1 de arroz, $500; 1 de frango, 1$000; 1 de galinha, 2$000; 1 dúzia 
de ovos, 1$200; 1 litro de leite, $320; e 1 carro de lenha, 12$00055.  

 

Em suas viagens para a região das Vertentes Mantiqueira, no contexto do século 

XIX, mais aproximadamente 1868, escreve Richard Francis Burton que, nos campos de 

Barbacena e seu Termo, erguendo-se a 3.500 pés acima do nível do mar, nas planuras além 

da Mantiqueira, desenvolveu-se toda uma estrutura muito favorável à criação de gado. 

Segundo seus relatos, a principal finalidade da produção agropecuária desta região é a 

                                                 
53 Podemos levantar a hipótese de que estes reveses sofridos no setor econômico do Termo de Barbacena na 
década de 1880, não se deu somente em decorrência da expansão da estrada de ferro Pedro II, mas também 
por estar vivenciando em sua estrutura socioeconômica, política e cultural a desagregação do regime de 
trabalho escravo, bem como por setores agrário-comerciais, estarem se reordenando a todo um complexo 
processo de composição das relações de trabalho em crise e sua multiplicidade de significados. Fato este que 
no correr da segunda metade do século XIX, mesmo para localidades apegadas à escravidão como 
entendemos Barbacena, impunha a necessidade de se remodelarem social e institucionalmente aos novos 
significados de liberdade e propriedade emprestados pela retórica jurídico-liberal e pela transformação que o 
capitalismo em campo internacional interiorizava no Brasil neste contexto, como também pelo campo de lutas 
sociais aberto entre senhores e escravos que com suas famílias pressionavam de dentro as estruturas do 
cativeiro.         
54 MASSENA, Nestor. Op.cit.P. 402-408. Passim.  
55 Ibidem. P. 403. 
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produção de queijos, que se exportavam para a capital do império. Em períodos pós-

abolição da escravatura, no ano de 1889, o imperador D. Pedro II visitou o Termo de 

Barbacena e se deparou com suas portentosas lavouras e com os produtos da indústria de 

laticínios da Mantiqueira de propriedade do doutor Carlos P. de Sá Fortes, grande 

laticinista e político desse cenário56. 

Em relação aos relatos dos viajantes, devemos alertar para as necessidades de 

preparação, cuidado e crítica das fontes produzidas por estes, assim como no atinente a 

suas abordagens. Mesmo porque muitas de suas considerações e relatos estavam reguladas 

e condicionadas por um olhar a partir de critérios classificatórios europeus, ou de áreas 

como a Corte, e muitas vezes variavam de acordo com seus preconceitos pessoais e 

estereótipos compartilhados, suas simpatias e ainda a forma com que eram recebidos e 

acolhidos no local57.   

 Quando Burton realiza suas narrações sobre Barbacena e seu Termo, relata o fabrico 

de queijos como sua principal produção. Contudo, é necessário complexificar o contexto 

da formação econômico-social desta região nos oitocentos principalmente em seus finais. 

Segundo nossas observações nos inventários e em alguns dos testamentos encontrados 

sobre produtores de grande e pequeno porte para nosso período (1871-1888), como 

também em documentos do início do século XIX, principalmente em grande parte dos 

noventa inventários pesquisados, a presença de terras de cultura e campos de criar (87, %), 

como as criações de porcos (50 %), gado vacum (64, %), gado muar (72%) e uma 

variegada gama de escravos (73, %) se fez efetiva. Veja o quadro abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
56 Ibidem. P. 385. 
57 Para maiores considerações ver: ANDRADE, Marcos, Ferreira de. Família, fortuna e poder no Império do 
Brasil. MG-Campanha da Princesa (1799-1850). UFF, 2005. P. 112. “Algumas informações de Saint-Hilaire 
têm que ser analisadas com muito cuidado, apesar do autor ter percebido e registrado vários aspectos do 
cotidiano e dos costumes dos fazendeiros mineiros e de suas famílias. Estas informações devem ser 
interpretadas de forma crítica, dialogando com outros documentos, rompendo certos preconceitos e 
estereótipos, que algumas vezes marcaram a narrativa dos viajantes”. 
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PRESENÇA DE TERRAS DE CULTURA E CAMPOS DE CRIAR, GADOS 
BOVINOS, SUÍNOS, MUARES E ESCRAVOS (90 INVENTÁRIOS). 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventários post-mortem 
(1871-1888). 
 

Foi possível encontrar nestes documentos doações de áreas destinadas ao cultivo de 

gêneros alimentícios e pastos, mencionando em alguns destes inventários analisados, 

vastas áreas de produção de feijão, milho, tabaco, rapadura e mandioca e arroz, como os 

demais produtos fundamentais para a economia da fazenda e do Termo. Como demonstram 

os inventários levantados para o período, tendo como exemplo o fazendeiro Joaquim 

Pereira de Mello, João de Almeida Ramos e dona Maria Eugênia, que citam a posse de 

vários alqueires de feijão plantados, carros de milho, produção queijos, bancas de fabrico 

de queijos, bem como criação de gado bovino, cavalos, mulas de cargas e gado suíno, 

carros de bois e uma ativa posse de escravos,  fazia-se presente um diversificado complexo 

de produção nestas unidades agrícolas. Esse complexo desenvolveu-se junto a diversos 

meios de controle da mão-de-obra e da produção, como também de transportes dos 

produtos para área locais e regionais e até para além da província58. Neste sentido, 

devemos depreender que a base de acumulação de capital e manutenção de riqueza e a 

própria reprodução da organização econômico-social de Barbacena, como em outras 

localidades do interior de Minas, estava na formação de redes de parentelas entre 

produtores rurais e negociantes, mas principalmente no recurso de consorciar setores e 

ramos da produção agrícola, da pecuária para o comércio a longa distância  e local.  

Para elucidar, podemos citar o inventário de dona Maria Eugênia, para 1874, 

proprietária da fazenda Morro Alto, que claramente menciona como parte da composição 

econômico-produtiva de seu estabelecimento, onze vacas com crias, vinte vacas falhadas, 

sete menores e treze velhas, onze novilhas de dois anos, quinze bezerros, um touro 

reprodutor, oito bois de carros, um cavalo, dois muares, quatro porcos de criar, mais 

quatorze porcos pequenos, além dos quatro escravos que variam de cinco a dezessete anos 

                                                 
58Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”: Inventário: Cx: 281.Ord: 01. 1876. 1SVC 

Terras de Cultura e Campos Escravos Bovinos Suínos Muares 
79 66 58 45 65 

87 % 73% 64% 50 % 72% 
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e de setenta mil-réis a setecentos mil-réis (70$000 a 700$000)59. Também podemos citar 

como exemplo da diversidade produtiva dos estabelecimentos agrícolas de Barbacena, o 

inventário de Joaquim Pereira de Mello, um rico fazendeiro proprietário de vastas áreas de 

terras de campos e de lavouras neste Termo na segunda metade dos oitocentos. 

Esse produtor, proprietário da fazenda do Calheiro, situada no Termo de Barbacena, 

em 1873, possuía, na época de seu falecimento, em bens semoventes, dezoito bois de 

carros, quatro novilhos de carros, seis vacas com crias, cinco vacas falhadas, um total de 

vinte e nove cabeças de gado entre vacas leiteiras, bois e novilhos, vinte e seis animais de 

carga entre cavalos, burros, mulas e jumentos, dez escravos que variam na idade de cinco a 

cinqüenta anos e na quantia de duzentos e cinqüenta mil-réis a um conto e quinhentos mil-

réis (250$000 a 1:500$000), cinco carneiros e trinta e três porcos e cento e oitenta e dois 

alqueires de terras60. Já Antônio Francisco Coelho possuiu segundo seu inventário 46 

escravos, 37 cabeças de gado bovino, 53 porcos, 13 mulas e burros, 1004 hectares de terras 

de campos e culturas61. Dona Anna Esméria de Jesus, cujo inventário consta haver em sua 

fazenda porcos, ovelhas, cavalos e vinte alqueires de terras62. Podemos citar também o 

inventário de Dona Felícia Maria da Conceição, cuja relação de bens demonstra  ser ela 

possuidora de terras de campos e cultura na fazenda “Boa Vista” e nove escravos.63   

Tais fontes nos ajudam a confirmar, juntamente com as análises dos historiadores e 

memorialistas que trabalharam as formações socioeconômicas das diversas regiões 

mineiras, primordialmente as Vertentes Mantiqueira, que para além do que afirma Burton e 

alguns historiadores, estas regiões, no caso aqui o Termo de Barbacena, possuíram além da 

produção de queijos e criação de gado, uma diversidade de atividades produtivas tanto de 

subsistência quanto agrário-comercial de variadas composições fundiárias, como 

demonstraram Libby e Oliveira em suas respectivas pesquisas, produzindo outros gêneros 

e utilizando fortemente o braço escravo. 

 Desta maneira, em nossa concepção referente ao Termo de Barbacena no contexto da 

segunda metade do século XIX, não era a produção de queijos a principal atividade desta 
                                                 
59 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”: Inventário. Cx: 163. Ord: 05. 1874. 1SVC.  
60 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.Inventário. Cx: 134. Ord: 18. 1873. 1 SVC. 
Testamento do inventariado, Cx: 286 Ord: 06. 1872.  2 SVC Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair 
Savassi”.   
61 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário, Cx: 73.  Ord: 01. 1877. 1 SVC. 
62 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário, Cx: 51.  Ord: 04. 1871. 1 SVC. 
63 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário, Cx: 50.  Ord: 03. 1871.1 SVC. 
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localidade, mas uma das principais, juntamente com a produção de produtos agrícolas 

como o milho para fazer fubá e alimentar os animais, tabaco, aguardente e feijão, fumo, 

mandioca. A produção de queijos consorciava-se também aos produtos agropecuários 

como a carne de vaca, carne de porcos e seus derivados destinados aos mercados locais, 

regionais e interprovinciais. Produções estas que no contexto do século XIX, mais 

propriamente sua segunda metade, faziam parte de um amplo e concreto complexo agrário-

mercantil efetivamente moldado na realidade do escravismo mineiro. 

1. A Cidade e o Termo de Barbacena na Segunda Metade do Século XIX. 

Segundo Nestor Massena, no ano de 1864, entraram em Barbacena mais de 60 mil 

sacas de sal e em 1867, mais de 50 mil.  O padre Correia de Almeida afirma que, em 1882, 

ou seja, em meio à crise das estruturas da escravidão e de suas instituições legitimadoras, a 

exportação dos gêneros da agricultura e pecuária local ocorria através da estrada de ferro 

Pedro II, diretamente destinada ao empório do Rio de Janeiro, como em escala mais restrita 

para o município de Juiz de Fora e para municípios vizinhos. Todavia, afirma Correia de 

Almeida que a importação interprovincial era, infelizmente, superior à exportação de 

mesma categoria, consistindo em tudo que era de utilização comum e em muitos objetos de 

luxo. Esses relatos nos remetem à seguinte questão: o Termo de Barbacena vivia também o 

agravar da crise de escravidão no contexto da segunda metade do século XIX, como várias 

outras áreas do império do Brasil, porém, continuou a exportar produtos para a Corte neste 

período, segundo este memorialista numa proporção inferior à importação, mas ainda em 

uma quantidade muito significativa. Também afirma esse autor que, além de exportações, 

as importações eram em grande quantidade e de tudo o que era de “uso comum”, incluindo 

muitos objetos de luxo. 

Desta maneira, no cerne das verificações realizadas por meio das fontes cartoriais e 

judiciárias como as ações de liberdade, como das demonstrações de João Luiz Ribeiro 

Fragoso, Robert Slenes, Mônica Ribeiro de Oliveira e Nestor Massena para Minas Gerais, 

explicitadas neste texto, as constatações memorialísticas do padre Correia de Almeida vêm 

reforçar nossas concepções e demonstrar a presença de um fluxo contínuo de acumulação 
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de capital endógena escravista-comercial existente no Termo de Barbacena, capaz de 

importar como relata Almeida, muitos artigos de luxo64. 

Voltemos a algumas proposições de Douglas Cole Libby em sua pesquisa “A 

transformação e trabalho em uma economia escravista”, principalmente em seu capítulo 

inicial, no qual esse autor realiza um profundo escrutínio nos mapas da população mineira 

de 1831-1840, como também no Recenseamento Geral de 1872. Devemos atentar que este 

autor faz uma análise com vistas a compreender a demografia mineira do século XIX, seus 

problemas de abordagem e ainda o caráter da participação da força de trabalho escrava e 

sua gradual transformação no panorama socioeconômico do regime escravista em Minas 

Gerais. Fator este que servirá para entendermos o perfil demográfico do Termo de 

Barbacena.  

Libby reitera que o término do tráfico negreiro atlântico de escravos em 1850 se 

figurou como condição  sine qua non para colocar limites ao regime escravista no Brasil, 

resultando, por isso, também em um divisor de águas  para as tendências demográficas da 

população escrava do império neste contexto. Segundo o autor, nos finais da década de 

1830, aumentou vertiginosamente o número de africanos trazidos aos portos do Império do 

Brasil, em função da pressão diplomática e militar direta realizada pelo governo britânico 

contra o tráfico de escravos. Dado o temor de enormes prejuízos que poderiam se 

concretizar com o fechamento real do comércio internacional de escravos, os grandes 

negociantes conseguiram importar no período de 1832-1852 cerca de 500.000 africanos. 

Neste sentido, continua Libby a lembrar que os pontos de desembarque da grande maioria 

destes cativos eram pequenos portos no litoral do Rio de Janeiro, fazendo com que Minas 

Gerais se concretizasse como um dos destinos finais destas mercadorias ilegais. Nas 

palavras do autor: 
Minas muito provavelmente se beneficiou das condições de superoferta de 

escravos, apesar da relativamente baixa mercantilização da economia mineira 
como um todo, pois, com tantos escravos em mãos, os traficantes negreiros 
certamente facilitaram as compras, aceitando pagamentos a prazo ou mesmo em 
mercadorias65. 

  

                                                 
64 Ver: ALMEIDA, José Joaquim Correia. Notícia da cidade de Barbacena e Seu Município, Rio de Janeiro, 
1883.  
65 LIBBY, Douglas Cole.  Transformação e trabalho em uma economia escravista. São Paulo: Brasiliense. 
1989. P. 61 
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Segundo essas considerações, existem sérios indícios de que a reprodução da 

população escrava mineira já se ampliava antes de 1850, fator este que aliado à reprodução 

natural mais à contingência da importação de cativos para Minas (a qual possuiu uma 

realidade dimensional difícil de determinar com exatidão) contribuiu fundamentalmente 

para concretizar o perfil demográfico mineiro do século XIX. O que se reflete no amplo 

contingente de escravos com que Minas Gerais ingressou nas últimas décadas do 

escravismo. Processo que se consagrou como decorrência de duas tendências distintas, 

porém, complementares, ou seja, importação e nascimento66. 

No atinente às análises de Roberto Borges Martins sobre o Recenseamento de 1872 

este autor veio a afirmar que, na segunda metade do século XIX, Minas Gerais chegou a 

possuir mais de 380 mil escravos em 1873. Para este contexto, Douglas Libby afirma 

possuir esta mesma província, de acordo também com o Recenseamento de 1872, a maior 

escravaria provincial do império, com cerca de 367.443 indivíduos “correspondendo a 

18,2% de sua população total”. Sendo, segundo este autor, interessante notar a constatação 

de que as percentagens escravas mineiras e paulistas são quase idênticas, uma vez que 

ambas as províncias possuíam áreas e uma economia agrária com amplos setores 

direcionados para o mercado interno numa imbricada relação de conjunto com setores 

envolvidos na cafeicultura para exportação67. 

Depois de nos atermos na explicitação de Libby, no que toca a configuração 

socioeconômica mineira tangente à segunda metade dos oitocentos e seus complexos 

sociais escravistas, faz-se necessário assertir que o Termo de Barbacena se enquadrou  

stricto sensu dentro desta dinâmica socioeconômica do escravismo em Minas Gerais.  

Portanto, devemos ter em consideração o amplo potencial escravista-mercantil desta 

região, mesmo no contexto da desagregação do escravismo oitocentista. 

Durante a conjuntura da segunda metade do XIX, dentro do Termo Barbacena havia 

um portentoso núcleo urbano já considerado como cidade, cuja denominação era   

“Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Barbacena”. Núcleo este que concentrava e 

                                                 
66 “Finalmente para o período pós-1850, a evidência embora escassa, aponta para um aumento na capacidade 
de reprodução da população cativa, algo perfeitamente compreensível na medida em que estaria refletindo a 
maior preocupação entre os senhores de escravos em melhorar o tratamento dado aos cativos exatamente no 
sentido de proteger e fazer crescer seus investimentos face à reduzida oferta de “peças de reposição.”” 
LIBBY, Douglas Cole. Loc. Cit. P. 61. 
67 LIBBY, Douglas Cole.Ibidem 52.  
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redistribuía a produção do Termo e adjacências para outras regiões ou províncias como já 

abordado acima. Portanto, diante da realidade sócio-geográfica do interior mineiro, 

principalmente do Sudeste de Minas juntamente com São João Del Rei, consideramos a 

Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Barbacena como uma cidade amplamente 

mercantilizada, mesmo que seus arredores possam ser constituídos de consideráveis setores 

rurais, fato este que desagrada autores  que descordam destas afirmações68.  

De maneira nenhuma, a intenção deste trabalho é referir a estes municípios mineiros 

nos modelos classificatórios que enquadram,  por parte de Luís Carlos Soares e Viotti da 

Costa, o Rio de Janeiro e outras áreas litorâneas na categoria de “cidade”, mesmo porque a 

região das vertentes Mantiqueira  e suas localidades e povoados foram formados muito 

depois da construção de cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador etc. O que 

pretendemos demonstrar é que a referência somente a estas áreas como cidades, assim 

como os seus respectivos modelos urbanos, não são suficientes para pensar as heterogêneas 

e complexas realidades materiais, culturais, socioeconômicas, políticas, urbanizadas e 

rurais engendradas nas áreas que se constituem hoje o Brasil, desde períodos coloniais e 

imperiais. Nem para pensar a multiplicidade de formações econômicas e sociais 

interioranas nestes contextos, principalmente em Minas Gerais. 

Na primeira metade do século XIX, até aproximadamente 1833, a população da Vila 

de Barbacena concentrava-se num total de 2743 pessoas, 1762 indivíduos livres, 979 

escravos e apenas 2 forros69. Entretanto, na segunda metade do século XIX 

aproximadamente 1872, já consagrada como cidade70, a população citadina girava em 

torno de 19.503 indivíduos, sendo 4.990 escravos e 14.513 livres, ou seja, a população 

livre aumentou densamente de 1762 indivíduos para 14.513, e também o número de 

escravos de 979 para 4.99071. Pudemos observar pelos cálculos realizados em nossos 

                                                 
68 Como é o caso do professor Luiz Carlos Soares que em seu trabalho “Historiografia da escravidão”, atribui 
o Termo “cidade” somente para regiões litorâneas compostas de grandes áreas portuárias exportadoras. Ver: 
SOARES, Luís Carlos. Historiografia da Escravidão: Novos Rumos (As cidades escravistas brasileiras: 
algumas reflexões prévias para os estudos da escravidão urbana). LPH: Revista De História. V. 3. N. 1. 1992. 
P.161-175. Passim. COSTA, Emília Viotti da. “Urbanização do Brasil no século XIX”, In: Da monarquia à 
republica: momentos decisivos.6 ed. São Paulo: Brasiliense , 1994, p.194-208. Passim.  
69 Listas nominativas de 1831-1832: distritos do Termo de Barbacena (Listas localizadas no APM, até o ano 
de 2000). 
70 Barbacena foi convertida à cidade no ano de 1840 pela Lei Provincial nº 163, de 03 de Março de 1840, 
passando a eleger em vez de sete, dez vereadores. MASSENA, Nestor. Op. cit. P. 293-330. Passim. 
71 IBGE: RJ. Recenseamento Geral do Império. 1872. P. 700-742. 
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estudos referentes aos dados do Recenseamento Geral de 1872 para Minas Gerais que a 

cidade de Barbacena abrigava aproximadamente cerca de 194 comerciantes e 571 a 626 

proprietários e capitalistas de pequeno, médio e grande porte72. Desta forma, é correto 

enquadrá-la em relação à realidade geográfica, socioeconômica e política das vertentes 

Mantiqueira e de outras regiões de Minas na categoria de cidade-mercado, também 

utilitária do trabalho escravo. Mesmo considerando a margem de erro de alguns dados 

censitários pesquisados, e também suas lacunas observadas nas tabelas, pudemos 

confirmar, no que tange ao número populacional do Termo de Barbacena, o vertiginoso 

aumento da população da primeira metade para a segunda metade do século XIX. Deve-se 

esclarecer, desta maneira, que no início dos oitocentos, até aproximadamente 1840, este 

Termo era habitado por 33.557 pessoas, sendo que  possuía, neste momento, 26 distritos73. 

Todavia, no ano de 1872 o Termo de Barbacena possuía apenas 6 paróquias, perdendo 

distritos para Juiz de Fora, Mar de Espanha, Rio Preto e Leopoldina, mas mantendo neste 

contexto 40.113 pessoas em sua totalidade aproximadamente. É necessário lembrar que o 

próprio município de Juiz de Fora fez parte de Barbacena, sendo emancipado em 185074. 

Na problematização acima realizada, é possível perceber a dinamicidade do 

escravismo e sua força de reprodução no Termo de Barbacena inclusive nas áreas 

urbanizadas, no contexto da segunda metade do XIX, em pleno avançar da crise da 

escravidão. Chamou-nos atenção o amplo crescimento do número de cativos que a 

paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Barbacena veio a abrigar na década de 1870 

(4.990 escravos), segundo as informações do censo imperial. 

                                                 
72 No Recenseamento há algumas ambigüidades, algumas falhas como números apagados parcialmente, erros 
de cálculo. Neste documento existe um resultado estabelecido, mas como Libby discorre em seu trabalho 
sobre os dados censitários de Minas Gerais, muitos profissionais liberais, funcionários públicos e religiosos 
eram também capitalistas e proprietários. Ver: LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho em uma 
economia escravista. São Paulo: Brasiliense. 1989. P.35.   
73 Em 1831- 1832 o Termo de Barbacena era composto pela Vila de Barbacena, Curato do Espírito Santo, 
Borda do Campo, Ribeirão de Alberto Dias, Santana do Barroso, Juiz de Fora, São Francisco de Paula, São 
José do Paraíba, João Gomes, Cágado, Santana do Livramento, Remédios, São João Nepomuceno do Rio, 
Porto Alegre de Ubá, Engenho do Mato, Santa Rita do Ibitipoca, Rosário, Conceição dos Ilhéus, Dores do 
Quilombo, Bom Retiro, Conceição do Rio Novo, Curral Novo, São Domingos, Bertioga, Piau. Listas 
Nominativas de 1831-1832: distrito do Termo de Barbacena (Listas) localizadas no APM até o ano de 2000. 
74 Em 1872 e 1873 o Termo de Barbacena abrangia a Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Barbacena, 
Nossa Senhora dos Remédios, Santa Rita do Ibitipoca, Nossa Senhora do Desterro do Melo, Nossa Senhora 
da Conceição de Ibitipoca, São Miguel e Almas de João Gomes. Recenseamento Geral de 1872. IBGE: RJ. 
Dados coletados a analisados em 2006. 
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 Realizando um contraste com o número de mancípios fornecido pelas listas 

nominativas de 1831-1832 (979 cativos), pudemos averiguar que o potencial escravista da 

cidade de Barbacena aumentou cinco vezes em relação à população escrava da vila de 

Barbacena em 1831 ou até mais que isto. A partir destas análises dos censos populacionais 

dos oitocentos podemos atentar o seguinte problema: estarão os cativos empregados nos 

trabalhos domésticos, agrícolas (nos arredores da referida paróquia), no ganho ou nas casas 

comerciais varejistas e atacadistas da cidade? As respostas a estas perguntas, nesta 

pesquisa, não poderão ser concretizadas com segurança, mas  poderão ser pelo menos 

idealizadas, quando visualizarmos o quadro de profissões e ocupações do Termo de 

Barbacena. Contudo, nesta parte do trabalho, primeiramente o conteúdo da tabela 

populacional do Termo para 1831-1832 e 1872, necessita de uma séria verificação. Vide a 

tabela: 

LISTAS NOMINATIVAS DE 1831-1832 / RECENSEAMENTO GERAL DE 1872. 

TERMO DE BARBACENA. 

Termo de Barbacena 1831-1832 Termo de Barbacena 1872-1873 

População Total do Termo 33.557 População Total do Termo 40.113 

População total da Vila de Barbacena 2.743 
População total da Cidade de 

Barbacena 
19.503 

Nº de livres da Vila de Barbacena 1.762 Nº de livres da cidade 14.513 

Nº de escravos da Vila 979 Nº de escravos da cidade 4.990 

Forros da vila 2 Forros da cidade ___ 

Nº de forros do Termo 1.586 Nº de forros do Termo ___ 

Comerciantes proprietários e capitalistas N/C 
Comerciantes proprietários e 

capitalistas 
765 a 820 

Nº de livres do Termo 17.725 Nº de livres do Termo 29.765 

Nº de escravos do Termo 14.246 Nº de escravos do Termo 10.348 

Nº de distritos do Termo 26 Paróquias do Termo 06 

Fontes coletadas no Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte e no IBGE do Rio 

de Janeiro. 
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Na tabela acima esboçada e nos respectivos gráficos, esses últimos meio obscuros, 

assumimos, é possível perceber as enormes complexidades populacionais, contextuais, e 

socioeconômicas do Termo de Barbacena, tal como de sua  cidade. Em 1831 e 1832 

aproximadamente, o Termo possuía 17.725 pessoas livres, 14.246 escravos e 1586 forros 

num território composto de 26 distritos, havendo apenas 2 forros na vila de Barbacena 

nesta época. Dois forros? Podemos jogar com as margens de erros e contradições presentes 

neste tipo de fonte histórica. Porém, não parece plausível que esta mínima quantidade de 

forros para a primeira metade dos oitocentos na vila de Barbacena, reflita somente as 

distorções e ambigüidades destes registros oficiais. Quando cruzamos a proporção de 

escravos do Termo de Barbacena (14.246) com o número de escravos da vila de mesmo 

nome (979) e o número de forros do Termo (1586) com o número de forros da vila (2), é 

possível visualizar a força do arcabouço de sustentação do escravismo mineiro nesta 

região, inclusive nos setores urbanos. 

No cruzamento dos dados relacionados acima com os dados do Recenseamento Geral 

de 1872, a situação fica ainda mais complexa. Podemos começar com o aumento da 

população do Termo de Barbacena de 33.557 na década de 1830 atingindo o número de 

40.113 na década de 1870. Nos chama a atenção também o aumento do número de livres 

de 17.725 para 29.765 e uma aparentemente pequena diminuição do número de escravos 

do Termo da Barbacena (14.246 para 10.348) referente ao mesmo período acima 

relacionado. O que é mais intrigante é esta diminuição de escravos. Podemos levantar a 

hipótese de um aumento do número das alforrias na segunda metade dos oitocentos, 

realidade que se fez presente em diversas regiões do império do Brasil, como afirma Hebe 

Mattos e Sidney Chalhoub para regiões da província do Rio de Janeiro75. Defendemos esta 

idéia também para Barbacena e seu Termo. Mas esta será realmente uma diminuição 

significativa diante da observação da também intrigante diminuição dos 26 distritos do 

Termo existentes na primeira metade do XIX, para apenas 6 paróquias em 1872? 

Permanecendo dos distritos considerados em 1831 somente os distritos que se converteram 

                                                 
75 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, Brasil 
Século, XIX. Rio De Janeiro: Nova Fronteira, 1998. P. 94. CHALHOUB, Sidney, Visões da Liberdade: uma 
história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. P. 198-200. 
Passim 
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nas Paróquias de Nossa Senhora da Piedade de Barbacena, Nossa Senhora dos Remédios, 

Santa Rita do Ibitipoca, Nossa Senhora do Desterro do Melo76, Nossa Senhora da 

Conceição de Ibitipoca, São Miguel e Almas de João Gomes  na segunda metade do XIX? 

Devemos realizar uma reflexão tendo em consideração uma aparente ou mesmo 

possível diminuição relativa da população escrava em decorrência de um aumento das 

alforrias como uma possível realidade também em Barbacena nos finais do século XIX e 

do agravamento da crise da escravidão. Principalmente, quando confrontamos os números 

da população escrava do Termo de Barbacena em 1831 com a proporção da escravaria 

desta mesma região em 1872.  

Todavia, quando confrontamos os dados acima apresentados com as vertiginosas 

alterações territoriais do Termo de Barbacena nos anos 1870,  podemos perceber uma 

quantidade elevada de cativos nesta região e mesmo à tendência para uma real estabilidade 

numérica da mão-de-obra escrava atestando mais uma vez  para força do escravismo 

mineiro nas Vertentes Mantiqueira, o que não invalida sua crise e desagregação. 

Desta maneira, após todas estas demonstrações e cálculos, reafirmamos que, para 

assumir a categoria de cidade mercado fortemente escravista,  a paróquia de Nossa Senhora 

de Barbacena com seus núcleos urbanos significativamente ativos social, político e 

mercadologicamente, não precisa ser enquadrada nas características dos núcleos urbanos 

das cidades litorâneas, nem mesmo em seus modelos econômico-mercantis77. Nesta 

paróquia estava a congregação de todo o complexo econômico e sócio-mercantil que 

reforçava a reprodução ampliada do circuito comercial e produtivo escravista das Vertentes 

                                                 
76 A paróquia de Nossa Senhora do Desterro do Melo no período do censo de 1831-1832 não havia sido 
formada, somente o sendo pela junção de algumas áreas do Termo de Barbacena quatro ou cinco anos após a 
data da feitura  das listas nominativas. Lei Nº 52 de 9/ 4/ 1836. Artigo 4º O “Districto do Curato Mello, 
pertencente ao Município de Mariana e à Freguesia de São José do Chopotó, é incorporado ao Município e 
Freguesia de Barbacena. SAVASSI, Altair. Barbacena. 200 anos. Vol 1. Belo Horizonte, Minas Gerais. Lemi, 
1991. P. 122.  
77 A categoria “cidade” e o termo “centros urbanizados” atacadistas são termos que possuem feixes 
emaranhados que ligam uma complexa e articulada rede de elementos culturais e relações sociais, 
econômicas, políticas e ideológicas. Elementos e relações estes que assumem formas e procedimentos tão 
diversos quanto são as diversidades das realidades econômicas, políticas, socioculturais e regionais. Contudo, 
sem as importantes e profundas problematizações do professor Luiz Carlos Soares inerentes às proposições 
historiográficas tangentes as definições de cidade, vila e campo, mesmo distintas e divergentes da nossa, ao 
passo que defende como regiões merecedoras de receberem a classificação da categoria de “cidade” somente 
as áreas litorâneas, seria impossível refletir sobre as considerações sociais, econômicas e materiais das 
localidades urbanas e rurais das Vertentes Mantiqueira, mais especificamente do Termo de Barbacena para 
nosso período 1871-1888. Fato este, que nos faz seu discípulo no atinente a estas problemáticas, discípulo 
meio rebelde, mas  seu discípulo. 
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Mantiqueira, ao mesmo tempo em que seus estabelecimentos de negócios reproduziam 

junto aos setores agropecuários a organização econômica e social do escravismo da 

localidade, bem como da região78.  

Essa paróquia, na segunda metade do século XIX, possuía, de acordo com os dados 

censitários para este Termo, em seu interior, 4990 escravos, como já foi demonstrado na 

tabela acima. Neste sentido trata-se de uma cidade que era fortemente vinculada à 

escravidão. Desta forma, faz-se condição  sine qua non estudar a escravidão e sua crise em 

Barbacena dentro das vertentes da história local com o fim de escrutiná-la para que assim 

possamos ter uma visão mais abrangente e agregadora da diversidade de realidades nas 

quais se desenvolveu e se transformou o escravismo mineiro durante o desenrolar dos 

oitocentos.  

Uma contextualização deve ser articulada historicamente com o fim de realizar uma 

análise aprofundada das diferentes formas de construção e extinção do regime de 

escravidão e sua multiplicidade de significados construídos ao longo dos oitocentos. Deve 

abranger suas configurações no período de derrocada do poder moral dos senhores, da 

própria legitimidade do cativeiro e do corroer de sua política de domínio. Política esta 

abalada diante das transformações sociais, econômicas e jurídicas ocorridas nas últimas 

décadas do século XIX. Contudo, remodelada das mais diversas formas por grupos 

distintos e seus segmentos micro escravistas, possuidores de interesses comuns, mas, em 

muitos casos, divergentes entre si nos rumos que se devia dar ao escravismo no império, 

mais propriamente em Barbacena, uma sociedade mineira que vivenciava um forte 

aumento das pressões escravas pela alforria. 

Neste sentido o Termo de Barbacena tem muito a contribuir para o entendimento do 

multifacetado e complexo regime escravista que se desenvolveu na colônia portuguesa na 

América, ou seja, o Brasil. Com um número mais elevado de cativos do que o Termo de 

São João Del Rei, possuindo este no contexto de 1872 sete paróquias contendo 8.092 

escravos, a região do Termo de Barbacena, que possuía seis paróquias com 10.348 

escravos, aproximava-se, em sua agregação populacional cativa, com o município de 

Queluz, que continha cerca de 13.995 escravos com nove paróquias, Juiz de Fora, 14.368 

                                                 
78 Realizamos esta discussão sobre o caráter citadino de Barbacena, com o fim de tentar dirimir a dúvidas de 
alguns estudiosos quanto às características dos núcleos urbanos interioranos complexamente formados, bem 
como a composição de sua relações com a escravidão.  
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cativos com cinco paróquias, Leopoldina, 15.253 cativos com oito paróquias e Mar de 

Espanha, 12.658 cativos com cinco paróquias 79. Sendo estes três últimos municípios 

cafeeiros, o que é mais interessante. Possuindo esta configuração demográfica escrava, em 

nossa concepção, o Termo de Barbacena reproduziu sua estrutura social produtiva e 

escravagista, mantendo seu potencial como entreposto escravista-mercantil até os últimos 

anos da escravidão.  

De acordo com nossas análises realizadas acima tangentes a densidade populacional 

do referido Termo para o período que abrange o processo de desagregação de escravidão 

em nossa região, no que toca nosso recorte temporal (1871-1888), faz-se perceptível uma 

densa força de preservação da mão-de-obra cativa nas unidades produtivas desta área de 

Minas Gerais.  

Durante a primeira metade do século XIX nos períodos de 1831-1832, de acordo com 

as listas nominativas para esta época o Termo de Barbacena possuía cerca de 14.246 

escravos e 1586 forros, possuindo 17.725 homens livres numa extensão que abrangia 26 

distritos. No que toca ao contexto da década de 1870, mesmo considerando os erros de 

cálculo encontrados em algumas partes do Recenseamento de 1872, é nesta época que 

somente restam ao Termo de Barbacena 06 paróquias. Contudo, mesmo com apenas seis 

paróquias na segunda metade dos oitocentos, o Termo de Barbacena permaneceu com um 

contingente de 10.348 escravos, sendo que no registro das categorias ocupacionais o maior 

número registrado de escravos se encontra como lavradores e empregados domésticos.  

Neste período, no qual o Recenseamento é realizado, dentro deste Termo, o número 

de habitantes livres negros e pardos constituía a grande maioria. Em uma totalidade de 

livres equivalente a 29.765, estes assumiam uma proporção de 5.157 negros, 10.306 pardos 

e 328 caboclos, e, somando as três classificações, chega-se a 15.791 (54%) não brancos 

para 13.974 (46%) considerados brancos. Caso se insira o total de escravos deste local, ou 

seja, 10.348 atinge-se uma quantidade de 26.139(66%) não-brancos no Termo de 

Barbacena em uma população de aproximadamente 40.113 pessoas, com apenas 13.974 

brancos, que consideradas as cifras de todo o contingente não-branco, apresenta-se os 

                                                 
79 De acordo com as tabelas do censo de 1872, levantadas no APM (Arquivo Público Mineiro), respeitante às 
paróquias e municípios mineiros, Barbacena está entre os municípios com maior número de escravos, sendo 
eles: Queluz, com 13.995 escravos; Barbacena, com 10.348; Juiz de Fora, com 14.368; Leopoldina, com 
15.253 e Mar de Espanha, com 12.658. 
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brancos como 34% da população total deste Termo. Para completar esta análise, assim 

como os escravos, o contingente de homens livres, majoritariamente não-brancos, estão 

inseridos preponderantemente nos trabalhos agrícolas e serviços domésticos.  Vide a 

tabela: 

 

 

NÚMERO DE ESCRAVOS E LIVRES POR SETORES PRODUTIVOS E 

OCUPACIONAIS: 
Escravos 

tidos como 

Lavradores. 

Escravos 

Jornaleiros 

e Criados. 

Escravos 

Em 

Couros e 

Peles 

Escravos 

em Serviços 

Domésticos. 

Escravas 

Costureiras. 

Escravos 

no Setor 

Calçados. 

Escravos 

Declarados 

sem 

Profissão 

3773 

(26%) 

651 

(42%) 

3 

(13%) 

2864 

(31%) 

432 

(13%) 

16 

(15%) 

2548 

(31%) 
Livres tidos 

como 

Lavradores. 

Livres 

Jornaleiros 

e Criados. 

Livres Em 

Couros e 

Peles. 

Livres em 

Serviço 

Doméstico. 

Livres 

Costureiras. 

Livres no 

Setor 

Calçados. 

Livres 

Declarados 

sem 

Profissão. 

10873 

(74%) 

 

891 

(58%) 

20 

(87%) 

6503 

(69%) 

2856 

(87%) 

 

93 

(85%) 

5624 

(69%) 

Fonte: Recenseamento Geral Do Império 1872. 
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Escravos por setores produtivos

26%

42%

13%31%
13%

15%

31%

Escravos tidos como Lavradores. Escravos Jornaleiros e Criados.

Escravos Em Couros e Peles. Escravos em Serviços Domésticos.

Escravas Costureiras. Escravos no Setor Calçados.

Escravos Declarados sem Profissão.

Livres por setores produtivos

74%
58%

87%
69%87%

85%

69%

Livres tidos como Lavradores. Livres Jornaleiros e Criados.
Livres Em Couros e Peles. Livres em Serviço Doméstico.
Livres Costureiras. Livres no Setor Calçados.
Livres Declarados sem Profissão.

 
No que tange principalmente a subcategoria “serviços domésticos” e “sem profissões 

declaradas”, como todas as outras ocupações, a análise do Recenseamento suscita do 

pesquisador uma acurácia mais densa e um olhar metodológico contextualizado no atinente 

a generalizações dos contemporâneos quanto ao preenchimento dos referidos dados 

censitários80. Segundo o historiador Douglas Colle Libby supracitado, muitos dos escravos 

e homens livres listados como trabalhadores no serviço doméstico, e como trabalhadores 

sem profissões declaradas, exerciam e em muitos casos estavam integrados diretamente no 

trabalho da agricultura ou na pecuária voltada para a economia doméstica e localmente 

                                                 
80 Os dados quantificados, como as numerações das tabelas, devem ser cuidadosamente contextualizados e 
escrutinados metodologicamente, uma vez que podem ofuscar a análise do historiador quanto às relações 
sociais reais existentes por de trás das cifras registradas, favorecendo desta forma a formação de juízos morais 
e de valor por parte do pesquisador contaminando assim sua investigação. Portanto somente com sua 
contextualização podemos desvendar os significados dos números. Ver: THOMPSON, Edward.P. Senhores e 
caçadores: a origem da lei negra.(trad) Denise Bottman. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.P. 144-248. Passim 
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mercantilizada. Portanto, considerar rigidamente os dados censitários deste contexto e de 

outros, de forma a deixar escapar as deformações e distorções ocorridas e praticadas na 

época por quem administrava a coleta dos dados, como pelos coletores e mesmo pelos 

próprios moradores da região, pode obscurecer o entendimento do processo histórico, e 

ainda mais as formas de organização sociocultural, econômica e demográfica de uma 

região ou país. De acordo com Libby: 
Que uma boa parcela da mão-de-obra feminina livre e escrava tenha refluído para 
o trabalho doméstico entre os dois censos é mais ou menos aceitável, embora seja 
válido perguntar se muitas dessas mulheres não estariam engajadas na produção 
de hortaliças, na criação de animais ou em outras tarefas mais propriamente 
agrícolas do que domésticas. Mas não é plausível aceitar que um quarto dos 
escravos mineiros estivesse dedicado exclusivamente ao serviço doméstico em 
1872, ou que mais de 10% dos homens livres da Zona da Mata e da região de 
Paracatu se encontrassem similarmente empregados. Temos aqui uma 
representação estatística errônea, e podemos ter certeza de que na verdade esses 
“serviçais” estavam, de uma forma ou de outra, ligados a atividades agropecuárias. 
Desse modo, estamos afirmando que no Recenseamento há encobrimento 
estatístico de trabalho agrícola no chamado setor de serviços domésticos81.  

 
Desta maneira, devemos pensar baseado nestas afirmativas de Libby as relações de 

trabalho e setoriais do Termo de Barbacena concernente aos dados do Recenseamento de 

187282. Como demonstra a própria tabela acima, tanto os escravos quanto os homens livres 

se encontravam engajados predominantemente no trabalho agrícola (como lavradores), nos 

serviços domésticos e na categoria dos declarados sem profissões. Considerando as 

assertivas deste historiador, podemos inferir também para este Termo que muitos destes 

escravos e homens livres, principalmente os considerados pelo censo de 1872 como sendo 

pretos livres, pardos livres e caboclos, registrados no setor de serviços domésticos e no 

setor de sem profissões, estavam integrados em atividade agro-pastorís voltadas para o 

abastecimento local ou mesmo regional de Minas Gerais.  

                                                 
81 LIBBY, Douglas Cole. Op.cit.P.90-91.passim 
82  No que toca também a relação das outras categorias como eclesiásticos (padres), fazendeiros, comerciantes 
e capitalistas devemos analisar critica e cuidadosamente suas correlações censitárias devido às categorias do 
censo registrarem as profissões que eram consideradas específicas dos indivíduos recenseados. Libby afirma 
que tanto advogados quanto padres poderiam exercer suas principais profissões e funções, mas ao mesmo 
tempo se dedicar a atividades comerciais, fundiárias e capitalista-usurárias. LIBBY, Douglas Cole. 
Transformação e trabalho em uma economia escravista. São Paulo: Brasiliense. 1989. P.35-36. Ver também: 
ANDRADE, Marcos, Ferreira de. Família, fortuna e poder no Império do Brasil. MG-Campanha da Princesa 
(1799-1850). UFF, 2005. P. 219. “O sacerdote podia, com tranqüilidade, exercer as funções requeridas pelo 
magistério sacerdotal e cuidar de seus animais e plantações, em suas diversas propriedades. O exercício de 
outras atividades pelos clérigos, além das atribuições ministeriais, já tinha sido observado por Saint-Hilaire, 
quando passou por São João del Rei em Março de 1819. “Os padres podiam ser boticários, fazendeiros, 
comerciantes e produzir tecidos.  Nada mais comum ali do que padres fazendeiros”.     
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Respeitante aos setores urbanos do Termo, dada a quantidade de cativos existentes na 

paróquia de Barbacena, os cativos listados na subcategoria “serviço doméstico” certamente 

trabalhavam neste tipo de serviço e também poderiam, com certeza, trabalhar no comércio 

de secos e molhados, nas casas de negócios de seus senhores e mesmo trabalharem no 

ganho83. Afirmação esta válida para os homens livres e escravos desta paróquia listados no 

setor declarados sem profissões. Muitos poderiam ser mendigos, principalmente homens 

livres, mas também poderiam trabalhar em diversificados setores desde o agrícola, o 

artesanato e o mercantil, no entanto, sem se especializar em uma única ocupação. O que 

não da é para fixar em um número de 4.990 cativos enquadrados majoritariamente nos 

setores domésticos, e sem profissões na cidade de Barbacena em 1872. 

Estas constatações vêm demonstrar mais uma vez o potencial produtivo agrário-

mercantil e de subsistência, o qual o Termo de Barbacena desempenhou durante todo o 

século XIX em Minas Gerais e no Brasil. Este Termo ampliou suas forças produtivas 

agrárias e industriais no que tange aos laticínios, dentro de uma estrutura escravista que era 

reproduzida e reproduzia um complexo social e econômico de abastecimento interno. 

Complexo produtivo este que gerava uma ampla acumulação de capital mercantil 

endógeno e não era em nada desapegado da escravidão ou um residual utilitário desta. Pelo 

contrário, podemos ver, pelas fontes analisadas, sua realidade fortemente escravista. O que 

possibilita clarificar a amplidão e diversidade econômico-produtiva de diversas áreas do 

interior mineiro, como de todo Termo de Barbacena. Principalmente, a partir dos 

conhecimentos explicitados acima, das  pesquisas de diversos historiadores realizadas para 

o interior de Minas Gerais e dos dados censitários de 1831-1832 e 1872, como também 

apreendidos nas fontes cartoriais e judiciárias.  

Para exemplificar, devemos mencionar Francisco Rodrigues de Oliveira, um grande 

produtor leiteiro que se especializou no fabrico de queijos e se consagrou como 

proprietário agrário e autoridade política local, homem muito respeitado como produtor 

agro-pecuário e político regional. Este fazendeiro era um grande laticinista na fazenda da 

Chácara em Santa Rita da Ibitipóca na década de 1880. De acordo com o memorialista e 

                                                 
83 Ver: “Cenas da cidade negra”. In: CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas 
décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. P.  175-233. REIS, João José. 
Rebelião escrava no Brasil: A história do levante dos malês em 1835. São Paulo Companhia Das Letras, 
2003. P.353.  
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biógrafo também chamado Francisco de Oliveira, com a chegada da estrada de ferro Pedro 

II (atualmente RFFSA), em João Aires por volta de 1878 no início da conversão desta 

como meio de transporte para áreas mais distantes, amplas transformações ocorreram nas 

formas sociais de transportes desta região. Com o avanço da exportação via estradas de 

ferro, este fazendeiro e vários outros passaram a exportar por estes meios seus produtos 

para o Rio de Janeiro, mesmo sem abandonar o transporte realizado em lombo de burros, 

mulas e carros de boi. 

Contudo, segundo Francisco de Oliveira, este proprietário fundiário, como também 

vários outros a períodos anteriores à construção da referida estrada de ferro, demandavam 

os mercados do Rio de Janeiro, através de tropas de burros, na direção de Valença, 

província fluminense, passando por Rio Preto. Sendo a conservação dos principais 

produtos exportados do Termo de Barbacena (queijo, manteiga, toucinho, carne de vaca, 

lingüiça) para outra províncias e outras regiões mineiras feita com a utilização do sal84. 

Pode-se aventar aí a grande importação de sal tanto relatada por Nestor Massena, 

concentrada e distribuída para áreas adjacentes à Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de 

Barbacena onde se congregava o pólo mercantil deste Termo com suas casas de negócios. 

Sal este que potencialmente era usado no tempero durante o preparo dos alimentos nesta 

região como em várias outras, mas também utilizado como conservante da produção local 

durante seu estoque e transporte para áreas mais longínquas. No que remete a utilização do 

sal nos empreendimentos agro-pecuários voltados a criação e uma melhor manutenção do 

gado bovino, deve-se mencionar que este produto era largamente utilizado na alimentação 

do gado vacum inclusive com funções de aumentar a produção de leite85. Este produto 

poderia ser utilizado também como forma de assegurar os animais contra a ingestão de 

ervas venenosas. Segundo o conhecimento da tradição rural mineira, o sal diminui o efeito 

venenoso de determinadas ervas podendo até neutralizá-lo, por provocar uma necessidade 

                                                 
84 OLIVEIRA, Francisco Rodrigues de. Godofredo Rodrigues de Oliveira: seus ancestrais e sua vida. 
Barbacena: Edição do Autor, 2005. 148.P.P.33-34. Segundo este autor Francisco Rodrigues de Oliveira em 
1890 fundou em Santa Rita da Ibitipóca o Partido Republicano. Este partido em Barbacena foi dirigido pelas 
famílias Andrada e a família Bias Fortes pertencentes às oligarquias locais deste Termo.  
85 ANDRADE, Marcos, Ferreira de. Op. Cit. P.110 
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dos animais ingerirem grande quantidade de água em decorrência da sede desencadeada 

pelo consumo do sal86.  

Nestas fazendas relatadas pelo professor Francisco de Oliveira, a existência de 

amplas lavouras, áreas de benfeitorias voltadas para o beneficiamento e conservação destes 

produtos locais tanto do abastecimento subsistente quanto o agro-mercantil, e o que é mais 

importante para nosso trabalho, a existência de senzalas, denota a força da economia 

escravista do Termo de Barbacena. Força existente mesmo durante a crise da escravidão a 

qual se ampliou nas últimas décadas do século XIX na região das Vertentes Mantiqueira, 

como no Império em geral. De acordo coma pesquisadora Eneida Gomes Flor para região 

de Barbacena estudando sobre a fazenda do Rio do Peixe de propriedade Antônio Carlos 

de Oliveira: 
    A fazenda [Rio do Peixe] era extensa, com atividades econômicas 
diversificadas, dispondo de cerca de uma centena de escravos, muitos dos quais ali 
permaneceram após a abolição, pois o Sr Oliveira sempre fora benevolente para 
com eles. A fazenda cultivava em abundância cereais, mandioca, café, cana, 
mamona, algodão e dispunha de um rico pomar. ... Existia muito gado de cria e 
leiteiro, carneiros e outros animais de pequeno porte. Produzia-se polvilho, açúcar, 
aguardente, azeite de mamona, queijo e manteiga, vendidos em São João del Rei. 
O algodão e a lã...eram fiados em teares manuais... para a confecção de roupas 
pessoais, de cama e mesa, usadas no dia a dia87. 

 
Quanto à concepção de benevolência do referido senhor, compartilhada pela autora, 

numa perspectiva vertical, esta atesta a força da tradição paternalista88 forjada no costume 

e nas relações sociais dentro da propriedade e da comunidade de Santa Rita da Ibitipóca, 

assim como dos demais distritos do Termo de Barbacena e a proximidade física entre 

senhores com sua escravaria mesmo durante o desagregar da legitimidade da escravidão. 

Referenciando este contexto, tangente a segunda metade do século XIX, podemos reforçar 

                                                 
86 Obtive esta informação com a experiência no trato com a criação de gados bovino e eqüino ao longo de 
meu trabalho em áreas rurais no cuidado de cavalos e vacas e nas explicações obtidas com fazendeiros e 
produtores rurais no decorrer de meu trabalho como auxiliar de serviços gerais no CEASA de Barbacena.  
87 FLOR, Eneida Gomes. “Vidas Após Vidas”. Divinópolis. Minas Gerais. No prelo. No Prelo. 
88 Paternalismo este onde dentre as políticas de dominação incluía-se a benção senhorial e o estímulo à 
concepção de proteção por parte do proprietário e ainda da afeição conjugada com uma doutrina da pedagogia 
da violência da escravidão.  Estas relações se desenvolviam densamente devido à permanência freqüente ou 
mesmo a residência dos proprietários escravagistas dentro das unidades produtivas onde a proximidade de 
escravos ao contato senhorial era muito forte. Era também engendrado na relação de vigilância, controle 
social e negociações informais entre senhores e escravos com suas famílias. Sendo reais as relações de 
lealdades e comprometimentos cotidianos com a propriedade senhorial forjadas por parte de muitos escravos 
e ex-cativos de confiança dos senhores. 
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as abordagens dos supracitados autores quanto aos complexos escravistas mineiros 

densamente estruturados e dinamizados, incluindo entre estes o acima citado Termo. 

Podemos também citar, para reforçar a problemática da economia de Barbacena no 

contexto da desagregação da escravidão, uma ação de interditos possessórios movida por 

onze libertos contra o testamenteiro de seu antigo senhor nos períodos de 1863 neste 

Termo. Os ex-escravos alegavam estar sendo vítimas dos desmandos e violências 

empreendidas pelo testamenteiro de seu ex-senhor o capitão Manoel Antônio Amorim, um 

poderoso fazendeiro escravista do distrito de São Miguel e Almas de João Gomes. Este 

senhor fazia parte do senhoriato fundiário local, ocupando cargos políticos e públicos no 

referido distrito de onde mantinha uma imbricada e extensa relação social de poder com as 

autoridades judiciárias e políticas locais. Relações estas que possibilitaram por sua parte, 

com o apoio do oficial de justiça e mais capangas seus, se apropriar das roças de milho e 

feijão dos referidos libertos. Estes, por sua vez, por meio de seu procurador, alegavam, na 

referida ação, estarem na posse legítima da fazenda dos Coqueiros adquirida por meio da 

doação de seu falecido senhor, juntamente com a concessão da liberdade.  

Neste contexto, entretanto, este fazendeiro (Manoel Antônio Amorim), além de estar 

tentando expropriá-los violentamente ainda queria tratá-los como escravos ameaçando-os 

com o tronco e o chicote. Condição esta que os libertos faziam um enorme esforço para 

contestar afirmando-se na própria lógica da ideologia liberal-escravista e num ideário que 

de certa forma legitimava a dominação de classe, ou seja, a propriedade privada e sua 

condição de proprietários fundiários. Sendo que para estes ex-cativos, em suas 

interpretações, eles foram convertidos legítima e legalmente enquanto tais pela outorga 

inviolável por vontade espontânea de seu antigo senhor. 

 Portanto, estas relações se desenvolveram dentro de um jogo de forças que acabava 

por questionar o poder de um senhoriato rural que desejava apossar-se da fazenda e não 

estava disposto a aceitar ex-escravos como legítimos proprietários dentro de uma rígida 

hierarquia escravagista reproduzida e controlada por senhores que já estavam, nesta época, 

sendo contestados em sua autoridade moral. Principalmente quando o arcabouço liberal de 

disciplinarização e justificação da ordem jurídica e social do escravismo oitocentista, e sua 

ideologia formal em torno do direito de propriedade senhorial, eram usados como armas 

dos dominados para encurralar e derrotar os próprios dominadores.     
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A referida ação de interditos possessórios retrata uma violenta crise em torno dos 

tortuosos caminhos tomados pelos significados do direito de propriedade e de liberdade na 

segunda metade dos oitocentos e seus respectivos valores. Mas, devemos afirmar que este 

processo será analisado com mais abrangência, posteriormente nos capítulos seguintes 

quando cruzado com outras fontes documentais, pois o que nos interessa aqui é a 

integração dos libertos como posseiros da referida fazenda, a qual o capitão Manoel 

Amorim afirmava ter comprado do finado proprietário João de Paula Oliveira. Proprietário 

este que, revogando a doação feita aos libertos das terras e benfeitorias, as teria vendido 

sem “dúvida e constrangimento algum” ao fazendeiro Manoel Amorim. E ainda mais, 

objetivamos demonstrar a composição dos referidos libertos que estavam reagindo ao 

intento do senhor Manoel Amorim por querer tratá-los como escravos. Pretendemos 

ressaltar também sua configuração como produtores de milho e feijão e criadores de porcos 

e gados bovinos para negociantes que escoavam as referidas mercadorias para Juiz de Fora, 

Rio de Janeiro e São João Del Rei. Estes negociantes se consagravam como seus 

compradores a longas datas, inclusive arrendando as terras e comprando palhas que estes 

ex-escravos forneciam para sustentar os bois de carro e as tropas de burros que 

transportavam os produtos às diversas regiões provinciais e interprovinciais. Os referidos 

libertos também atuavam fornecendo pouso para estes e demais comerciantes e tropeiros 

que passavam pelos arredores da fazenda dos Coqueiros. 

O próprio capitão Amorim era um proprietário engajado neste setor de produção 

agrícola-mercantil voltado para o abastecimento interno com fortes bases escravistas, 

possuindo a fazenda da Serra com extensas produções de milho, feijão e especializada na 

criação de porcos e gado bovino, tanto que este senhor de terras e homens com seu genro, 

sua escravaria e capangas tentou expulsar os moradores da fazenda dos Coqueiros, usando 

da violência e opressão segundo os relatos dos advogados dos libertos produtores rurais e 

outros  inimigos do capitão.  

Nesta história  fica claro o interesse do capitão Amorim de se apropriar das terras e 

benfeitorias do finado proprietário da fazenda dos Coqueiros, com o objetivo de ampliar 

suas plantações e criações de animais naquele local, tornando os libertos seus empregados 

ou requerendo, na justiça e pela força, o atrelamento ou a expulsão dos mesmos. Fator este 

que no final do processo fica claro a partir da vitória deste capitão sobre os libertos depois 
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de confrontadas as testemunhas e após a apresentação da escritura de compra e venda da 

fazenda pelo referido senhor.  A escritura que no início do processo foi contestada pelos 

libertos em juízo por meio de seus procuradores, foi julgada legítima e os argumentos do 

advogado e dos autores (libertos) que se apoiavam na alegação de ter sido esta escritura 

passada em períodos em que seu antigo senhor se encontrava “demente” foram julgados e 

sentenciados como improcedentes pelo juiz e mais autoridades judiciais89. A realidade 

deste resultado segue atestando a força do aparato de influência, interesse e prestígio 

senhorial, bem como a força do direito de propriedade em âmbito local que sustentava os 

contatos e favores dentro das redes do tecido social mineiro, mesmo no cerne da gradativa 

perda da autoridade moral dos senhores em todas as regiões do império do Brasil. 

Faz-se também necessário enfatizar em mais algumas linhas a realidade das 

composições fundiárias e produtivas referentes ao contexto de desmonte da escravidão na 

segunda metade do século XIX no império, como no Termo de Barbacena.  

Uma das mais poderosas famílias componentes da organização política, social e 

econômica, assim como do complexo fundiário-escravista do Termo de Barbacena neste 

período era eminente família Sá Fortes. Na região da Serra da Mantiqueira, fortemente 

ordenados no arcabouço escravista produtivo-mercantil deste Termo, estes proprietários, a 

família Sá Fortes, encabeçada na segunda metade do século XIX por um poderoso 

senhoriato rural composto pelos proprietários Carlos de Sá Fortes, José Jorge de Sá 

Fortes90, Eduardo Higino de Sá Fortes e suas irmãs e primas Dona Rita Leocádia de Sá 

Fortes, Dona Maria Luiza de Sá Fortes e outros membros da família como Dona Ana 

Cândida de Sá Fortes e Carlos Pereira de Sá Fortes, controlavam neste Termo, além de 

Barbacena, e as demais regiões da Mantiqueira como os distritos de Santa Rita da 

                                                 
89 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.Ação de interditos possessórios. Cx: 34 Ord: 08. 
1863. 2SVC 
90 Faz-se necessário ressaltar que José Jorge de Sá Fortes não era irmão de Carlos de Sá Fortes estes eram 
primos. José Jorge de Sá Fortes (O Avô) era também sogro do filho de Carlos de Sá Fortes, Manoel Maria de 
Sá Fortes. Este último era senhor de um monte-mor de 402:927$230(quatrocentos e dois contos novecentos e 
vinte e sete mil e duzentos e trinta réis) que se reproduziu até o século XX. Este  proprietário de terras e 
escravos, Manoel Maria de Sá Fortes,  teve um filho que herdou o nome de seu avô por parte de mãe “José 
Jorge de Sá Fortes”. Este  seu filho se casou com a filha de Francisco Libânio de Sá Fortes, irmão de Manoel 
Maria. Que se chamava dona Adelaide de Sá Fortes. Este fazendeiro Francisco Libânio, além de sogro era tio 
de José Jorge de Sá Fortes (o neto) e também filho do coronel Carlos de Sá Fortes.  Arquivo Histórico 
Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Manoel de Sá Fortes Bustamante Nogueira. Cx: 45. Ord: 
11. 2 SVC. 1809. Inventário. Maria Luiza de Sá  Fortes.Cx:79.Ord: 08. 1SVC.1888. Inventário Manoel Maria 
de Sá Fortes. Cx: 130. Ord: 11. 1 SVC. 1901. MASSENA Nestor. A Terra e o Homem. Op. Cit. P. 455-456. 
Passim. FONSECA, Luís Mauro de Andrade da. Troncos Familiares de Santos Dumont (Inédita). 
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Ibitipóca,  Ibertioga, grande parte dos complexos de fazendas desta região. Entre suas 

principais propriedades produtivas estavam a fazenda do Registro, Curral Velho, Barreiro, 

do Espírito Santo, dos Gerais do Barro, Ribeiro Fundo, Fazenda do Registro do Paiol, 

Jacutinga, Passa Três, Cuia, Catauá, a fazenda dos Teixeira, Campo Alegre e “terreno do 

Pai Inácio”91. 

Para respaldar as abordagens acima realizadas, faz-se necessário descrever o 

conteúdo do inventário de Dona Maria Luiza de Sá Fortes irmã de um dos maiores 

potentados locais da segunda metade do século XIX, o coronel Carlos de Sá Fortes. Esta 

fazendeira era dona de várias casas, entre elas consta uma casa de vivenda na fazenda do 

Curral, assobradada, com moinho, monjolo, paiol, senzala, ranchos para porcos, varandas, 

quintal e seus competentes fundos cobertos de telhas no valor de quatro contos de réis. Esta 

senhora de terras e escravos com a ajuda de seu sobrinho e afilhado Manoel Maria de Sá 

Fortes92 administrava suas propriedades conjugadas a de seus irmãos, sobrinhos e primos. 

Esta proprietária dona Maria Luiza de Sá era senhora de um monte-mór equivalente a 

cento e trinta contos quinhentos e quarenta e seis  mil  cento e noventa e seis réis (130: 

546$196)93, um total de 5.289,6 ha entre terras de cultura e campos de criar94, 391 cabeças 

                                                 
91Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Testamento, Cx: 163. Ord: 27. 1871. 1SVC. 
92 Este Senhor Manoel Maria de Sá Fortes era filho de Carlos de Sá Fortes. Era um poderoso fazendeiro local 
que possuía várias fazendas e escravos junto com seu irmão Francisco Libânio de Sá Fortes e outros membros 
de sua família. Era um habilidoso administrador que duplicou suas propriedades através de heranças, 
negócios, políticas e alianças de compadrio, onde este senhor herdou algumas terras e fazendas de seus 
compadres.   
93Relativo a segunda metade do século XIX em Barbacena sem desprezar períodos anteriores, caso somemos 
os monte-mores dos três fazendeiros, Carlos de Sá Fortes, Dona Maria Luiza de Sá Fortes e Manoel Maria de 
Sá Fortes, sem calcularmos o valor dos demais monte-mores dos outros membros da família Sá Fortes, entre 
irmãos, tios, esposas e primos casados entre si ou mesmos sócios, podemos observar que esta família 
reproduziu ao longo dos anos um montante que circulou por ou pode até ter ultrapassado a quantia de 1010: 
563$ 426 réis. Porém, é preciso ressaltar que este cálculo é apenas um esboço da fortuna acumulada e 
multiplicada entre negócios realizados e heranças herdadas e mesmo distribuídas entre diversos fazendeiros 
familiares, não sendo possível realizar cálculos rígidos, estáticos e equiparados fora do contexto de cada um 
dos proprietários. Isto se deve porque, mesmo que estes tenham suas fortunas muito elevadas neste contexto, 
alguns proprietários aumentaram seu monte-mor através do recebimento de heranças de outros fazendeiros da 
família e por meio de negócios entre si e com outros proprietários vizinhos trocando propriedades ou 
vendendo-as. 
94 Segundo LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto: o município e o regime representativo no 
Brasil. 5 ed. São Paulo: Alfa ômega. 1986. P. 28.“Caio Prado Junior em seu estudo sobre “Distribuição da 
propriedade fundiária” classifica a pequena propriedade  de até 25 alqueires paulistas (1 alq.=2,4 ha).  
Dicionário didático Brasileiro : Alqueire: medida antiga de capacidade para secos e molhados, correspondente 
a 13,8 litros; medida agrária que corresponde a 24.200 metros quadrados, em São Paulo, o dobro desta medida 
em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás que corresponde a 48.400 metros quadrados ou 4,8 ha. Atualmente o 
alqueire nas Vertentes Mantiqueira, segundo uma fazendeira da Família Sá Fortes equivale a 3, 5 ha. 
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de gado vacum, 30 bois de carro, 9 bestas, 14 cavalos, 105 porcos dentro das fazendas do 

Curral, Barreiro e dos Gerais.  

Para confirmarmos o poder socioeconômico desta família, como dos demais grandes 

estabelecimentos produtores de gêneros voltados para o abastecimento interno do Termo 

de Barbacena até os anos finais do século dezenove e início do XX, como foi abordado 

acima, devemos abordar o fluxo de suas produções e comercializações. Sobre a exportação 

e importação da localidade, faremos a relação da receita somente das fazendas de Dona 

Maria Luiza de Sá Fortes no ano de 1888. O mais importante é que sua receita demonstra 

uma crescente produção que data  de 03 e 31 de Maio até 15 de outubro de 1888, 

mencionando a produção e venda 2.283 queijos para as casa de negócios de Antonio Alves 

da Cunha em João Ayres, como para o Rio de Janeiro com destino as casas comerciais de 

João da Cunha. Nesta relação de gêneros produzidos e comercializados constam 

conjuntamente, 5 vacas para lojas locais e cerca de três mil cento e sessenta e cinco (3.165) 

quilos de toucinho, destinados às regiões acima relacionadas. As importações da Corte 

remetem-se a 86 bruacas de sal, 12 garrafas de vinho do porto e cerveja, café e açúcar (17 

arrobas, talvez para completar sua própria produção açucareira) e fazendas para o 

casamento de escravos95. Veja a tabela de produção de queijos: 

PRODUÇÃO DE QUEIJOS DA FAZENDA DOS GERAIS E DO CURRAL NO 

ANO DE 1888 EM BARBACENA. 

Meses e dias Remessas Unidade 

Maio-03 a 31 1 150 

Junho 11 a 23 3 360 

Julho 02 a 23 5 453 

Agosto 02 a 23 3 450 

Setembro 03 a 24 3 450 

Outubro 04 a 15 2 420 

Total 17 2.283 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal. Inventário. Cx: 79. Ord: 08. 1 SVC. 1888. 
                                                 
95 A menção a compra de fazendas (tecidos, peças e adereços) especialmente  para casamentos de escravos 
denota a importância e o investimento feito por fazendeiros desta região de Minas Gerais na formação de 
famílias escravas e na intensidade do paternalismo senhorial exercido pelos grandes proprietários do Termo 
de Barbacena. 
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Podemos ver pela tabela e pelas produções de queijo e toucinho que nos meses 

subseqüentes a maio de 1888, ou seja, após a abolição da escravatura, a produção 

continuou aumentando vertiginosamente, o que denota, pela extensão das propriedades 

desta família, um contingente de mão-de-obra bastante numeroso a ponto de continuar   

produzindo em grande quantidade e exportando para o Rio de Janeiro. 

 Para demonstrarmos o poder político e socioeconômico de algumas famílias do 

Termo de Barbacena na segunda metade do século XIX, tivemos a necessidade de 

referenciar algumas formas de comportamentos familiares consangüíneos e rituais, assim 

como fundiários locais. Mas para completar nosso raciocínio  nesse capítulo, precisaremos 

voltar um pouco à relação de bens de Dona Maria Luiza de Sá e Carlos de Sá Fortes mais à 

frente. Entretanto, devemos asseverar que iremos analisar os mercados de casamentos, os 

comportamentos matrimoniais e as organizações dos sistemas de parentelas senhoriais do 

Termo de Barbacena mais detalhadamente no quarto capítulo que trata da conjugação da 

análise dos testamentos e inventários de proprietários escravagistas com as escrituras de 

compra e venda de escravos, mais algumas alforrias deste Termo na segunda metade dos 

oitocentos.  

Contudo, podemos adiantar algumas problematizações. Esta família Sá Fortes 

possuía, como já foi visto, a base de sua fortuna na produção consorciada de gêneros 

agropecuários e no comércio destinado ao abastecimento interno do império do Brasil. Mas 

também a reprodução de seu patrimônio e fortuna deveu-se ao desenvolvimento 

casamentos endogâmicos entre tios e sobrinhas, primos e primas e enlaces matrimoniais 

com famílias poderosas do Termo de Baependi, como os descendentes de João Pedro Diniz 

Junqueira e os Andrade. Famílias estas que além de serem formadas por homens  e 

mulheres bastante hábeis na reprodução e administração de seus negócios, no 

envolvimento com a política do império e sendo fazendeiros, se entrelaçavam pelos 

sistemas de casamentos oligárquicos e em uma política dotalícia formando, assim, novas 

unidades produtivas e escravistas. De forma conjugada a este envolvimento econômico e 

familiar, estas famílias eram representantes da alta política senhorial96 do Termo de 

                                                 
96  Desde períodos coloniais a família Sá Fortes exerceu uma força intensa na política e economia do Termo 
de Barbacena. Para se ter uma idéia desta influência, devemos ressaltar que o senhor de terras e escravos 
Manoel de Sá Fortes Bustamante Nogueira foi o primeiro presidente da Câmara Municipal da Vila de 
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Barbacena fazendo de sua fortuna e prestígio pontes poderosas e seguras para acessar as 

esferas do poder político local e imperial. Estas famílias dominantes se articulavam 

montando redes e entrelaçamentos com grupos familiares tradicionais de projeção em 

outros territórios de Minas Gerais, que mesmo com interesses muitas vezes distintos e até 

concorrentes, porém com grandes semelhanças de objetivos, mantinham-se e reforçavam-

se no poder.     

As fazendas dos Sá Fortes e outros seus parentes eram grandes produtoras de queijos, 

toucinhos, tabaco, açúcar, aguardente, mandioca, milho, fumo e cigarros, criavam muitos 

gados de corte e leiteiro, porcos, carneiros, burros, muitas mulas de carga e de sela, 

cavalos, etc97. No testamento de Dona Rita Leocádia de Sá Fortes, está declarada, por 

exemplo, na divisão da fazenda da Cuia sua extensão que era equivalente a sessenta 

alqueires, sendo “vinte e quatro de cultura e quarenta e dois de campos”. Nesta relação de 

negócios intrafamiliar, seu irmão Carlos de Sá Fortes herda grande parte desta propriedade, 

ou seja, dezoito alqueires de terras de cultura e trinta e quatro e meio alqueires de campos 

de criar e mantém uma “sociedade” com posseiros e proprietários de um, dois, ou três 

alqueires de terras na mesma fazenda, forjando uma poderosa estrutura de dependentes e 

clientes locais em sua volta. Nesta mesma propriedade, Dona Rita anteriormente também 

possuía sociedades com produtores rurais dentro de um poderoso sistema de parentela e 

compadresco reprodutor do circuito do senhoriato rural. Circuito este entrelaçado a 

relações sociais de mandonismo por parte dos senhores locais e reciprocidade desigual 

entre estes com ex-escravos, bem como com proprietários de áreas menores ou mesmo 

posseiros costumeiros.  

Nas fazendas da família Sá Fortes principalmente “Passa Três”, “Gerais”, Barro, 

Curral, Paiol, na “fazenda da Cuia” e do Ribeiro Fundo, sob controle dos potentados desta 

                                                                                                                                                     
Barbacena e seu tio, o também proprietário fundiário João Pedro Bustamante de Sá foi o segundo presidente 
da mesma Câmara e um poderoso concentrador de sesmaria da região. De acordo com Nestor Massena 
Manoel de Sá Fortes Bustamante Nogueira foi juiz executor das sesmarias da vila de Barbacena e seu Termo, 
na comarca do Rio das Mortes, sendo o primeiro presidente da Câmara desta vila de 03 de setembro de 1791 a 
1792, “o foi ainda nos biênios de 1797-98 e 1799 e 1801-02”. Era Manoel de Sá Fortes Bustamante Nogueira, 
segundo Massena, descendente de Estácio de Sá, Mem de Sá e Salvador de Sá. Formou-se pela Universidade 
de Coimbra e casou-se com Mariana Leocádia da Silva sendo pai do poderoso pecuarista e coronel da guarda 
nacional Carlos de Sá Fortes e da Senhora de terras e homens dona Maria Luiza de Sá Fortes. MASSENA, 
Nestor op. Cit. P. 524. 
97 Em suas fazendas o coronel Carlos de Sá Fortes possuía 33 juntas de bois, equivalentes a 66 bois de carro 
destinados ao transporte da produção destas fazendas para os mercados regionais e interprovinciais. Arquivo 
Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário, Cx: 281 Ord: 01. 1876. 1 SVC. 
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família foram constados no inventário de um de seus membros,98 66 bois de carro, 381 

cabeças de gado leiteiro, 225 porcos entre porcas matrizes, porcos, reprodutores, leitões, 

158 carneiros e respectivamente 129 escravos e um monte-mór de 477: 090$743.  Além da 

produção agrícola, está arrolado, neste documento, produção e benfeitorias de beneficiar 

fumo, produção de milho, arroz, feijão, mandioca, casas de ferrar, produção de aguardente 

e rapaduras entre outros. Já no inventário de dona Maria Luiza de Sá Fortes, datado de 

1888 e irmã de Carlos de Sá Fortes, cuja fortuna foi apresentada logo acima, consta que 

esta era uma grande proprietária, como pudemos observar anteriormente por sua receita de 

produção e comércio e pela quantidade de terras arroladas  na descrição de bens feita por 

seu inventariante Manoel Maria de Sá Fortes.  

Na descrição dos bens e fortunas desta senhora, além dos já descritos, tem-se uma 

detalhada descrição de uma requintada mobília, como também de duas suntuosas casas 

assoalhadas de fazenda com extensas varandas de telhas, sendo todas as benfeitorias das 

respectivas propriedades compostas de senzalas, casas de fabricação de fumo, casa de fazer 

queijos, engenho de ferrar e de açúcar, moinho e monjolos, paióis, rancho para criar muitos 

porcos, retiros para viajantes e enfermaria para escravos. Informações estas que atestam a 

efetividade do circuito agrário-mercantil fortemente estruturado em conjunto com os 

estabelecimentos agrícolas do Termo de Barbacena controlados pelas grandes famílias 

locais, mesmo dentro do contexto e após o do final do regime escravista.  A presença de 

número elevado de animais de carga nestas fazendas da família Sá Fortes confirma o que a 

tabela e as informações da produção de dona Maria Luiza de Sá demonstram. Ou seja, 

muitas mercadorias produzidas nestes estabelecimentos agro-pastorís foram transportadas 

para outras regiões fora do espaço local destinadas aos mercados de outras regiões  e até 

aos mercados do Rio de Janeiro.  

Somente em terras, Dona Maria Luiza de Sá Fortes sob administração de Manoel 

Maria de Sá Fortes, possuía um valor equivalente a 75:420$000 (setenta e cinco contos 

quatrocentos e vinte mil-réis) incluindo em vastas áreas destas, plantações de milho, feijão, 

arroz, mandioca, cana e muitos fumaes. Quanto a sua escravaria, podemos assegurar que 

possuía muitos escravos pelas informações de seu testamento e os contratos de trabalho 

feito por seu sobrinho e administrador de sua fortuna com os libertos de suas fazendas em 

                                                 
98 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário, Cx: 281 Ord: 01. 1876. 1 SVC.   
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3 de maio de 1888. Mas sobre o contrato com os libertos e seu ciclo de apadrinhamentos 

dentro e fora da família trataremos com mais detalhes no quarto e quinto capítulos99.   

Sobre o potencial do comércio no interior dos distritos do Termo de Barbacena, no 

que toca aos negociantes locais, podemos discorrer que, na região da antiga localidade do 

Quilombo região pertencente à localidade de Santa Rita do Ibitipóca, havia negociantes 

como Domingos da Silva Manso, que, como outros de seu ramo, era responsável por um 

fluxo mercantil significativo na supracitada localidade. Possuindo, desta forma, uma 

relação de negócios e parentesco, entrelaçada a uma sólida política de endividamento e 

financiamento da produção local de diversos fazendeiros afamados da região, como a 

família dos Bento Nogueira, Esteves dos Reis, os Fonseca, os Silva entre outros 

vendedores e compradores mais modestos100. Enfatizamos este negociante, pois seu 

inventário demonstra que seus negócios movimentavam um capital mercantil que 

certamente respaldava e contribuía para reproduzir, como afirma Hebe Mattos para sua 

região referente aos comerciantes locais, a estrutura agrário-produtiva escravista 

regional101.  

Pela análise do inventário do referido negociante, este era possuidor de três escravos 

e de um monte-mór que girava em torno de quarenta e três contos, cento e noventa e cinco 

mil e duzentos e sessenta e seis réis (43:195$266). Quantia que para a realidade de Dores 

do Quilombo representava a capacidade de uma movimentação mercantil volumosa 

comprando e vendendo produtos de dentro e de fora do Termo aos seus moradores. Por 

estas constatações, podemos atestar a possibilidade de uma relação ampla de compra e 

venda vultuosa de produtos locais e regionais.  Portanto, esta condição que certamente 
                                                 
99  Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Dona Maria Luiza de Sá Fortes, Cx: 
79. Ord: 08. 1888. 1 SVC. Ver também: Prestação de contas de Manoel Maria de Sá Fortes. Cx: 141. Ord: 01. 
1890. 1SVC. 
100 Em nossa profissão de transcritor e analista de fontes históricas para outros escritores e pesquisadores, 
tivemos a oportunidade de descobrir o negociante Domingos José da Silva Manso cobrando uma dívida de 
sua mãe dona Francisca de Paula Loures em 1845, referente a empréstimos feitos durante a vida de seu  
finado pai Floriano José da Silva com o fim de financiar a produção de sua Fazenda “Ribeirão de São José”, 
bem como no abastecimento de gêneros importados e outros não produzidos na dita unidade produtiva da 
família Manso. Encontramos novamente o negociante Domingos Manso também administrando os bens e 
inclusive sendo inventariante de sua mãe já na segunda metade do século XIX (1879). Este herda e gere 
importantes partes da fazenda das velhas. Podemos aí nos referendar na concepção das complexidades dos 
setores agrário-mercantís dos oitocentos no que remete aos negociantes-fazendeiros e fazendeiros-
negociantes. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Inventário de Floriano José da Silva. 
Cx: 18. Ord: 06. 1845. 1SVC. Ver: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de 
dona Francisca de Paula Loures. Cx: 65. Ord: 15. 1879.1 SVC.   
101 MATTOS, Hebe. Ao Sul Da História. São Paulo: Brasiliense, 1987. P. 108-115. Passim. 
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seguia estruturando todo um esquema de conta corrente, financiamento e endividamento da 

produção local,  pois além de negociante Domingos era também um importante 

prestamista, reproduzia concretamente a organização social-mercantil da produção e do 

escravismo não só do Termo de Barbacena, mas o próprio escravismo mineiro com toda 

sua peculiaridade. Esta realidade se configurava, inclusive pela consagração destes 

negociantes como proprietários de casas de comércio de várias extensões, senhores de 

terras e como pequenos proprietários de escravos como foi o caso de Domingos da Silva 

Manso e acreditamos de outros negociantes102. 

Respaldando as considerações abordadas acima no atinente à composição 

econômico-escravista de Minas, portanto, do Termo de Barbacena como região fortemente 

apegada à mão-de-obra escrava, principalmente na produção destinada aos mercados 

internos à província mineira e a outros mercados fora de Minas Gerais, as proposições 

Robert W. Slenes em seus trabalhos são bastante pertinentes. Desta maneira, citemos o 

autor: 
No caso das fazendas de gado vacum a evidência disponível é muito clara, e não 
apóia o argumento dos Martins. Segundo Saint-Hilaire, nas fazendas de gado 
vacum do sul de Minas “o cuidado dos animais é confiado aos escravos”. Caio 
Prado Junior, baseando-se em Saint-Hilaire e outras fontes, é ainda mais taxativo: 
“o trabalhador é aí [no sul] o escravo e livres nas fazendas são apenas os 
proprietários e suas famílias”.103 
 

Devemos Salientar, referente às citações que Slenes faz de Prado Junior, que estas 

são fundamentais para reforçar sua assertivas, porém, já devemos observar e o próprio 

Slenes o demonstra, ou seja, que as realidades do regime escravista mineiro oitocentista 

são bem mais emaranhadas do que as informações citadas sobre os trabalhos de Prado 

Junior104. Esta constatação é feita por parte dos trabalhos e das pesquisas abordadas neste 

capítulo, bem como pelo fato de Slenes se aprofundar e complementar a elaborações destes 

autores quanto à realidade mineira. Slenes demonstra, no decorrer de sua obra, que nem 

                                                 
102  Este negociante além da uma loja no arraial do Quilombo possuía um armazém, casas no arraial, era 
proprietário de um terreno na fazenda chamada “Fazenda das Velhas” e ainda era um pequeno senhor de três 
escravos.Ver: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Dona Maria Cândida da 
Silva Manso. Cx: 40. Ord: 06. 1869.  1SVC.  
103 SLENES, Robert. W. Os múltiplos de porcos e diamantes: A economia escravista em Minas Gerais no 
Século XIX. Julho, 1985. P. 56.   
104 Devemos alentar que toda produção cultural e, portanto historiográfica deve ser valorizada tendo em conta 
o arcabouço metodológico em voga na época, as fontes acessíveis, assim como sua relação contextual com os 
conflitos e problemas de seu tempo. Sendo importante salientar que Prado Junior é uma referência clássica 
para se pensar a formação estrutural e sócio-cultural do Brasil.   
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Saint-Hilaire, nem Prado Junior apontam o tipo de trabalho empregado efetivamente nas 

fazendas mineiras de criação de porcos, mesmo tendo em vista o emprego concreto de 

escravos nas fazendas de gado bovino e cavalar no interior da província105.  

De acordo com as concepções de Robert Slenes, em relação ao que ocorria nas 

propriedades agrárias especializadas na criação de gado bovino, a criação de porcos era 

uma atividade muito enraizada nestas regiões e era desenvolvida de forma sedentária. 

Portanto, este tipo de atividade pecuária se ampliava nestas localidades apresentando 

menos oportunidades para fugas dos escravos, não havendo, desta maneira em seu 

entendimento razão suficiente para julgar precipitadamente que a mão-de-obra livre neste 

setor produtivo preponderava sobre a mão-de-obra mancípia nestas regiões106. Ao 

continuar suas análises sobre a economia escravista mineira, este historiador respalda-se 

novamente em Caio Prado Junior para alentar sobre a importância do emprego e da 

agregação do trabalho escravo nas plantações de milho, na criação de porcos e gado 

bovino, como na produção de outros gêneros alimentícios. Este autor defende que nestas 

localidades do Sul de Minas havia uma capacidade e um concreto fluxo de capitalização 

mercantil através de sua produção que demandava o emprego de uma ampliada mão-de-

obra cativa. Este concreto fluxo de acumulação comercial se desenvolveu, inclusive 

direcionado para o setor de exportação em grande volume destas mercadorias para fora da 

província de Minas Gerais. Fluxo este que especialmente nas Vertentes Mantiqueira e no 

Termo de Barbacena ordenava toda a estrutura produtiva organizada 

socioeconômicamente, tendo como base as emaranhadas relações culturais e sociais de 

escravidão e dominação densamente enraizadas desde períodos coloniais, que em nossa 

concepção perdurou mesmo que agonizando até os últimos anos dos oitocentos. 

 Confrontando o que Slenes afirma para a região do Sul de Minas com os dados 

apresentados nos livros de memorialistas locais e nas receitas de produtividade de algumas 

das principais fazendas do Termo no que toca à produção de toucinhos e queijos e seu 

envio para o Rio de Janeiro, podemos incluir Barbacena neste portentoso circuito 

                                                 
105 Nossas análises convergem com as abordagens de Slenes, pois a mão-de-obra básica empregada nas 
fazendas criadoras de porcos e gado bovino, ovino e muar no Termo de Barbacena na maior parte do século 
XIX era a mão-de-obra cativa. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Inventários (1871-
1888) coligidos em 2007.Ver: SLENES, Robert. W. Loc. Cit. P. 56  
106 SLENES, Robert. W. Loc. Cit. 56. 
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comercial escravista mineiro com efetividade de participação, inclusive para períodos 

posteriores à abolição da escravidão.  

Para apoiar as afirmações de Slenes no que remete ao poder da produção agro-

pecuária escravista sul-mineira, estendemos suas defesas também para Barbacena, 

localidade possuidora de um número elevado em sua população escrava e grande produtora 

de porcos e seus derivados entre outros produtos. Podemos relatar os escritos de um 

pesquisador do século XIX, o nosso já conhecido padre Correia de  Almeida, que afirmava 

sobre a amplitude da criação de porcos neste Termo:  
Na verdade, a criação e engorda dos suínos estão destinados a levantar 

Barbacena ao mais elevado nível de prosperidade e riqueza, e hão-de marcar, -
uma era nova nos fastos de seu engrandecimento. 

Dedique-se, portanto, ainda com mais devotamento, se é possível, à indústria 
suína, dê-se toda confiadamente aos porcos esta preciosa pérola das montanhas 
mineiras, e não terá mais motivos para invejar a poderosa rival americana107.   

 

Este “se é possível” é um termo usado pelo padre, que não pode passar despercebido, 

pois vem declarar a extrema amplitude e valorização da criação de suínos nas unidades 

produtivas de Termo de Barbacena e sua força econômica  na organização agro-pecuária 

desta localidade mineira. Realidade esta que é estruturada a tal ponto que pode chegar com 

algum empenho a mais, nas palavras do padre,  a competir com rivais de outras partes da 

América. 

Após todas estas considerações, podemos ressaltar que o regime escravista mineiro, 

assim como o de Barbacena corporificou-se inclusive nas últimas décadas da escravidão, 

mesmo sofrendo pressões desagregadoras, como um regime reforçado em padrões 

costumeiros, socioeconômicos e culturais fortemente edificados em diferentes realidades 

locais. Neste sentido o escravismo mineiro foi assentado sobre pilares profundamente 

entranhados nas estruturas históricas de Minas Gerais nos diferentes e conflitantes 

contextos coloniais e imperiais. Regime este que se desagregava como os demais 

complexos escravistas na segunda metade do século XIX, porém, que se sustentava como 

afirma Libby, na complexa composição das camadas senhoriais, tanto no concernente a 

proporção das escravarias quanto em relação às ocupações econômicas e políticas dos 

                                                 
107FONSECA, Luiz Mauro Andrade da. (org), DEOUD, Ivana Melhem, HELENO, José Geraldo, OLIVEIRA, 
Francisco Rodrigues de. Padre Correia De Almeida: Notícias do padre Correia de Almeida nos jornais de 
Barbacena período 1881-1905. Barbacena: Centro Gráfico e Editora. LTDA, 2003. P. 130.  
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respectivos proprietários108. Esta realidade estrutural e conjuntural possibilitou ao 

escravismo mineiro se apoiar em uma condensada base social, tal como em seu arcabouço 

político-cultural que o respaldou durante muito tempo, mesmo diante da crise e 

desagregação da escravidão, até seus últimos anos de vida, inclusive no peculiar Termo de 

Barbacena.  

A região do Termo de Barbacena, principalmente, na segunda metade do século XIX, 

em nossos estudos, tem-se consagrado como uma localidade muito dinâmica na forma 

como manteve o escravismo no contexto dos oitocentos como um todo e também nas 

formas como este se desagregou. Seu estudo se faz muito importante para a compreensão 

mais completa das diversas realidades nas quais o escravismo se estabeleceu e se 

deslegitimou para obtermos uma visão mais abrangente do processo a partir das 

observações de vertentes mais localizadas onde o escravismo firmou raízes até os últimos 

meses antes do 13 de maio de 1888. Vejamos como se deram estas situações de 

enraizamento e desagregação da escravidão em Barbacena nos capítulos seguintes.            

                                                 
108 LIBBY, Douglas Cole. Op. Cit. P. 124. 
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CAPITULO II 
 

O avançar da perda da legitimidade da escravidão: as 
proclamações, ações e manutenções de liberdade e a tensão 

social no contexto da segunda metade do século XIX em 
Barbacena. 

 
Na década de trinta do século XIX, um único libelo cível para liberdade, que se tem 

notícia, já despontava nestes recantos barbacenenses109. A escrava Quitéria, em 1837, 

lutava por sua liberdade contra um senhor que dizia ser seu proprietário no costume e na 

lei. O processo foi interrompido pouco depois, pois nem a escrava nem o seu curador 

comparecem à primeira audiência marcada.  Uma história parecida, porém, muito mais 

emaranhada, desponta em outro processo que abordaremos com mais detalhe neste início 

de capítulo.  

Aproximadamente no ano de 1845, subiram os autos de Barbacena para a Corte de 

Apelação do Rio de Janeiro, tendo como apelantes uma família escrava constando de 

Francisco Pardo e seus primos110. Esses autores, em uma ação de proclamação de liberdade, 

tinham sido assistidos pelo curador Manuel de Freiria na condição de “miseráveis” que 

necessitavam ser “personalizados”, segundo as palavras do Juiz e do escrivão.  

                                                 
109 Foi encontrado um libelo cível para liberdade datado de 1837, realizado pela escrava Quitéria e seu 
curador e advogado José Pinto de Sousa. Nesta ação a libertanda alega estar sofrendo cativeiro injusto sendo 
mantida neste estado por seu senhor e réu  Manoel Rodrigues, residente em Conquista, distrito de Barbacena. 
No embate, o senhor alega que a autora é filha de escrava baseando-se no Partus Sequitur Ventrem do direito 
romano e, portanto, sua legítima cativa. No final do processo o Juiz manda subir aos autos a cominação (parte 
do processo que informa o ocorrido) pela razão da autora não ter comparecido na audiência.Terá Quitéria 
desistido da ação intentando caminhos pela forma privada? Ou, sido impedida de comparecer por alguma 
força contrária? Neste processo não encontramos tais respostas, somente estas idéias podem ser acionadas 
como inferências. Esta ação não será inserida detalhadamente em nossas discussões acima, devido estar a um 
tempo cronológico e espacial muito distante de nosso recorte contextual e porque seu conteúdo se assemelha 
muito com as ações de proclamação de liberdade subseqüentes, abordadas durante o desenvolver dos 
capítulos 2 e 3. Por esta razão optamos por iniciar nossas abordagens mais pormenorizadas do ano de 1845, 
que apesar de distante de nosso recorte e se assemelhar à ação de 1837, começa a apresentar alguns sinais de 
modificações argumentativas e interpretativas dos agentes sociais e judiciais diferenciadas da ação de 1837. E 
este processo de 1845, também esteve inserido no começo do avolumar da crise do regime escravista, estando 
muito próximo da definitiva extinção do tráfico de africanos temerosamente percebida por fazendeiros e 
comerciantes de escravos. Ver informações de Colle Libby no nosso primeiro capítulo.P. 26-27. Passim. 
Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Libelo Cível para Liberdade. Cx: 26. Ord: 16. 1837. 
2SVC.       
110 Para procedermos a uma análise concreta sobre os problemas objetivos muito complexos do processo 
histórico concernente à crise da legitimidade da escravidão no Brasil (1871-1888), devemos abrir nossas 
reflexões começando  de um contexto bem anterior (1845) onde esta crise começou a se avolumar lentamente 
até tomar rumos inevitáveis nas últimas décadas do século XIX. 
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       No processo, o curador argumentava contra a “ilegitimidade e ilegalidade” da 

escravidão sofrida pelos autores do processo por parte dos réus João Manoel Silveira e 

outros supostos senhores.  De acordo com os relatos da instigante história descrita nas 

longas palavras do referido curador, a avó e bisavó destes escravos, de nome Rita Pimenta, 

filha de agregados livres de ascendência indígena, fora escravizada contra as 

determinações da lei pelo antepassado dos réus, José Vaz de Moraes, que havia trazido 

Rita Pimenta da vila de Jacareí,  província de São Paulo, para o Termo de Barbacena. A 

vinda de Rita com seus patrões deu-se com a promessa de Vaz de Moraes auxiliá-la. 

Devido à pobreza dos pais de Rita, José Vaz, por meio de cuidados e sustentos, prometia 

“civilizá-la, protegê-la, educá-la e casá-la” por estas bandas do interior de Minas. Contudo, 

segundo palavras do curador, o senhor Vaz vindo para a “Fazenda  da Lagoa” no interior 

do Termo: 
             Que então era sertão, e em cujo lugar se dificultavam ás relações de 
convivência para Jacareí sucintamente se foi apoderando de Rita Pimenta 
dando como sua escrava nos arrolamentos públicos sem que ela soubesse de tal 
infâmia e manobra. Quinto= Provará [os autores] que com tanto dolo e malicia 
continuou a proceder José  Vaz de Moraes, que tendo Rita Pimenta três 
filhos, a saber, Quitéria, Inácia, e Caetana, pardas Indianas, ele as fez 
batizar como escravas o que tendo se cumprido Rita Pimenta ignorou= 
Sexto provará que falecendo Rita Pimenta nesta ignorância, e sem poder 
suspeitar mal de José Vaz de Moraes, em que havia depositado toda sua 
confiança, ficaram a Quitéria a Inácia, e a Caetana na mesma casa como 
escravas, ignorando que sua mãe fosse livre de nascimento111.  

  
 
 Um dos primeiros fatores que devemos considerar são as abordagens de Keila 

Grinberg, quanto à linguagem jurídica e as argumentações contidas nestes documentos. 

Segundo essa historiadora, as palavras e proposições de advogados, juízes e magistrados 

em geral e as próprias leis devem ser cuidadosamente contextualizadas, uma vez que estas 

variam no tempo e no espaço adquirindo sentidos e significados diversificados em épocas e 

processos diferentes.112  

Desta maneira, devemos prestar atenção nos sentidos da retórica do advogado ao 

defender os libertandos. Ele afirma em sua argumentação que o senhor Vaz de Moraes deu 

no interior do Termo de Barbacena em seus “inrolamentos, Rita Pimenta como sua escrava 

                                                 
111 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de Proclamação de Liberdade. Cx: 103. 
Ord: 14. 1845. 2 SVC. 
112  GRINBERG, Keila. Liberata: a lei da ambigüidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de 
Janeiro, século XIX. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. 83-92.Passim. 
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e esta morreu sem saber o que tinha feito Vaz de Moraes nos registros desta localidade 

mineira”. 

 Diante destas questões acima relacionadas, cabe-nos indagar que relação de 

dominação escravista e dependência havia entre o fazendeiro e sua família com Rita, tal 

como dos descendentes do antigo proprietário com as filhas dela. Como terá sido os 

enlaces articulados entre a família senhorial para exercer o domínio escravista sem serem 

entendidos pela escravizada e algumas de suas filhas como proprietários de suas pessoas e 

não simplesmente seus patrões e protetores? Isso a ponto de algumas delas tomarem 

conhecimento do fato muito depois e da própria Rita ter falecido sem saber do acontecido. 

Terá Rita Pimenta realmente morrido sem saber da escravização ilegal? Ou terá ela ficado 

sabendo do fato? Mas, diante de seu desenraizamento, estando desarticulada em recursos 

para direta e frontalmente confrontar seu senhor em seu poder moral, em um interior 

possivelmente estranho a ela e distante de seus laços de proteção e apadrinhamentos no 

mundo de pessoas que poderiam interceder a seu favor, preferiu ela ajustar-se para 

sobreviver da forma mais segura possível? Infelizmente, essas explicações não estão 

contidas no texto e ficam somente a cargo de inferências, porém, são situações possíveis 

diante das complexidades existentes no regime escravista.  

No entanto, no texto do advogado, uma oração nos chamou atenção. Aquela que diz: 

“provará que fallecendo Rita Pimenta nesta ignorancia, e sem poder suspeitar mal de Joze 

Vaz de Moraes...” No que remete a essa argumentação do curador dos libertandos, cabe 

ressaltar a relação de proximidade e confiança que transparecem  nas entrelinhas e que se 

mantinham, provavelmente e fortemente, semelhantes as que Vaz de Moraes mantivera 

com Rita Pimenta e seus ascendentes na região de Jacareí. Isto a ponto de Rita Pimenta não 

poder suspeitar “mal” de seu “protetor”.   

Podemos especular que talvez o ganho imediato buscado pelo senhor fosse produzir 

escravaria com preço de mercado para usar talvez como garantia em operações de crédito. 

O caso mostra quão próximas podiam ser na prática as relações de dependência e a 

experiência da escravidão, a ponto de o estatuto legal da pessoa poder ser transformado 

sem qualquer mudança prática nas suas relações cotidianas. As relações de Moraes com 

Rita e suas filhas mantiveram-se com várias denotações de confiança, amizade e 

autonomias que as permitiam se reconhecer como pessoas livres como seus pais, porém 
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sob a tutela de um patrão protetor e assegurador de sua subsistência. Por outro lado, Vaz de 

Moraes havia mantido relações senhoriais de dependência com os pais de Rita Pimenta tão 

próximas da escravidão que, quando da vinda da família senhorial para o interior de 

Barbacena, a reprodução destas relações e a escravização de Rita fizeram-se realmente sem 

nenhuma diferenciação. 

Seguindo as orientações de Grinberg, outro recurso retórico que deve ser escrutinado a 

princípio é o fato de o advogado dos escravos, ou melhor, dos libertandos, utilizar a 

expressão “miserável”, condição que de acordo com a retórica jurídica das Ordenações 

Filipinas requeria  um curador ad litem para os autores.  

O sentido que as autoridades judiciais deram para a representação do libertandos neste 

processo (“necessidade de personalização dos autores”) remete aos  complexos e 

complicados significados que o termo “miserável” possuiu ao longo do período colonial e 

em grande parte da primeira metade do século XIX, antes e até depois do aviso nº 7, 

parágrafo 4º, de 25 de Janeiro de 1843. Esse aviso definia juridicamente o significado de 

miserável, buscando desta forma maior clareza para este termo na jurisprudência em 

formação dentro do  império do Brasil.113 

Os cuidados com a linguagem jurídica fazem-se sempre necessários ao pesquisador; 

porém, muitos significados existem em suas determinações e retóricas institucionais e 

costumeiras. O juiz que empossa o curador se baseia certamente nos arcabouços da lei,  

que define o termo miserável, mas ao mesmo tempo, em suas leituras sobre as Ordenações 

Filipinas, entende os autores do processo como incapazes de administrarem seus interesses. 

Também se respalda no próprio direito de propriedade consolidado na constituição de 1824 

para justificar a necessidade de “personalização” dos libertandos por um curador. Partindo 

deste princípio de análise, ele os entende como seres despersonalizados para além de 

miseráveis perante a justiça para impetrar uma ação, mas não para participar dela, o que é 

muito interessante nas ambigüidades da política-judiciária do império.  

No que toca às argumentações do advogado dos libertandos na Corte de Apelação, a 

referência da derrota sofrida pelos autores na primeira instância, dá-se pelo esforço dos  

réus de se manterem como pessoas livres, mesmo que vindos de uma degradante pobreza, 

dentro de um estado de escravidão tanto ilegal quanto ilegítimo dado através da malícia, da 

                                                 
113 GRINBERG, Keila. Ibidem. P. 65. 
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influência e da manobra de um senhor em âmbito local. Este, distante da terra natal da 

ascendente dos autores da ação, longe dos laços comunitários que podiam reconhecê-la 

como livre, assim como de uma imagem manobrada de benevolência dominadora que 

envolvia sustentação, afeição e proteção,  acabaria por escravizar a filha de um casal de 

livres e seus descendentes durante muitas gerações. Situação essa que, segundo o advogado 

dos autores, desrespeitaria a lei das Ordenações Filipinas Livro 4º ttº 11 par 4º , no qual 

“Muitas coisas são outorgadas contras as regras gerais em favor da liberdade”, bem como a 

lei de 16 de Janeiro de 1773 e a lei de 6 de junho de 1755114 que também versam sobre as 

razões da liberdade e condições para a escravidão.  Nessas passagens o curador dos autores 

da ação está tentando convencer o tribunal de que os libertandos são pessoas livres e não 

escravos legítima e juridicamente estatuídos.  

Nos finais da década de 1840, essa ação vem retratar uma intrincada mudança 

decorrente da aceleração da crise aberta pela proibição legal do tráfico africano. Tal 

proibição engendrou um aumento sem precedentes de escravizações que poderiam ser 

reputadas ilegais e, por isso, contestadas judicialmente no arcabouço legal da jovem 

monarquia constitucional, especialmente se o escravizado conseguisse aliados com 

recursos para tanto. Tais mudanças eram sentidas principalmente pelos advogados, juízes, 

senhores, políticos locais e mesmo por escravos em torno da idéias de cativeiro ilegal e 

ilegítimo.  

Deve-se discorrer que nestes períodos, em Barbacena, as Ordenações Filipinas 

formaram o arcabouço de análise preponderante, utilizado por curadores de escravos, 

reagrupado à idéia do termo “miserável” com a retórica do direito natural e inviolável à 

liberdade presente na constituição do império do Brasil. Retórica que foi redefinida não só 

a partir das formações universitárias de Coimbra115, mas das correntes filosóficas liberais 

reordenadas e diversificadas na bagagem de conhecimento de vários advogados, 

magistrados e outros intelectuais da política-jurídica imperial. Entretanto, não significa que 

o tribunal e sua cultura jurídica dominante tenham aceitado a doutrina do direito natural à 

                                                 
114 Lei de 16 de Janeiro de 1773 que segundo o curador afirma “que são mais fortes e de maior consideração 
as razões que há em favor da liberdade do que as que podem fazer justificáveis o captiveiro”. Lei de 6 de 
junho de 1755 que diz “manda incumbir por excepção da regra geral prova a aquelles que requerem contra a 
liberdade ainda sendo reus (...)” Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de 
proclamação de Liberdade. Cx: 103. Ord: 14. 1845.  
115 GRINBERG, Keila. Op.Cit. 77. 
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liberdade efetivamente. Essas postulações convergem com as constatações da professora 

Keila Grinberg para a Corte de Apelação do Rio de Janeiro, referentes a períodos ainda da 

primeira metade dos oitocentos, após a independência política do Brasil116. 

Quanto ao arcabouço legislativo e doutrinário dos curadores de escravos, incluindo o 

de procuradores senhoriais nos fins de 1840 e no início da segunda metade do século 

dezenove, esse fez-se basicamente apoiado nas Ordenações Filipinas e no direito de 

propriedade estabelecido na constituição imperial, dentro do Termo de Barbacena. Em 

muitos casos essas doutrinas e concepções de mundo se fizeram existentes mesmo que de 

forma amena, transpassada na retórica da legítima vontade senhorial no ato da outorga da 

liberdade, baseado fortemente nas relações costumeiras de poder entre senhores e escravos, 

ex-senhores e libertos. 

 Todavia estes advogados nos tribunais de Barbacena como vários da Corte de 

Apelação do Rio de Janeiro, mostrados pela professora Hebe Mattos, por Chalhoub e 

Grinberg, realizavam argutos e complexos entrecruzamentos de leis. Entrecruzamentos 

que, naquele contexto, assumiam significados mais diversificados e ambíguos no campo 

das relações recíprocas entre desiguais e nos campos de lutas do costumeiro, como no do 

direito positivo em processo de construção no contexto do século XIX. 

Nessa ação de proclamação de liberdade, o curador alegava serem os autores 

descendentes de pessoas livres e  acionava o dispositivo da escravidão ilegal baseando-se 

nas Ordenações Livro 4 TTº 11 par 4º das Ordenações Filipinas. Junto a essas 

argumentações, o advogado dos libertandos afirma que, além de livre a ancestral dos ditos 

autores, era de “raça Indiana” e aciona afirmação sobre o maior valor das causas da 

liberdade quando tratada em processos de escravização de “índios” baseados na “Lei de 10 

de Março de 1682”. Nesse processo de luta e persuasão, faz o curador menção à condição 

dos autores de “miseráveis”117, acionando, desta maneira, o significado deste termo, de 

outras leis e alvarás para justificar a ação, mesmo esses autores sendo considerados 

escravos no tribunal de primeira instância118.   

                                                 
116 GRINBERG, Keila. Op.Cit.P. 75-78. Passim 
117 Argumentação esta que também  se afirma no aviso nº 7 de 25 de janeiro de 1843 e na necessidade da 
prova por aquele que pretende escravizar  disposto na lei de 6 de junho de 1755, bem como a lei 16 de Janeiro 
de 1773 que favorece a liberdade entre as razões que justificam a escravidão. 
118 Lei de 6 de junho de 1755 “Manda incumbir por excepção da regra geral prova a aquelles que requerem 
contra a liberdade” (...). Lei de 1773- “Declara que são mais fortes e de maior consideração as razões que há 



83 

 

Outras leis e recursos foram entrelaçados a este emaranhado jurídico como, por 

exemplo, o alvará de 30 de julho de 1609 que afirma “ser contra o direito natural o 

captiveiro dos indigenas, e prohibindo-o absolutamente”. O alvará respaldou a 

argumentação do advogado dos libertandos na defesa da liberdade como direito natural, o 

qual, neste período, estava sendo forjado e entrava em movimento de consolidação no 

escopo da retórica liberal e do direito positivo em processo de construção119. Cumpre 

ressaltar que este alvará mencionado acima é mesclado com os dispositivos do direito de 

propriedade e de liberdade constucionalmente estabelecidos para instituir as causas 

legítimas da restituição da  posse da liberdade pelos autores.  

Nessas passagens não devemos deixar de mencionar os costumes, as normas sociais 

tradicionais e o conjunto de valores morais que enredavam as relações de amizade, 

lealdades, conflitos e mesmo divergências com e entre homens de projeção 

socioeconômica de Barbacena, assim como recursos e regras que foram habilidosamente 

acionados pelos autores de ações no mundo dos livres, no universo dos escravos e mesmo 

no mundo senhorial,  dentro da experiência de cativeiro. E mais, vivenciadas de formas 

diferenciadas por vários escravos e suas famílias para buscar o reconhecimento da 

condição de livres por parte de pessoas detentoras de influência jurídica, econômica e 

social. Essas relações se complementavam essencialmente e eram muito necessárias para 

apoiar escravos ou libertos em uma ação de manutenção de liberdade ou mesmo em uma 

ação de liberdade. Como afirma Joseli Nunes Mendonça,  Hebe Mattos e Sidney Chalhoub, 

para concretizar-se como escravo ou livre, além do titulo oficial,  era preciso reconhecer-se 

e ser reconhecido como tal na sociedade escravista ou pelo menos na comunidade em que 

tais atores sociais se relacionavam120, nos períodos coloniais e imperiais até mais 

propriamente para meados dos oitocentos,  

Por outro lado, apesar do empenho do curador em defender a causa dos autores, este 

advogado não se volta contra os preceitos da legitimidade da propriedade e da escravidão 

                                                                                                                                                     
em favor da liberdade do que as que podem fazer justificáveis o captiveiro. Leis contidas na ação de 
proclamação liberdade. Cx:103. Ord:14. 1845. 2 SVC. Consultas feitas em WWW. Proj/ filipinas/ 
ordenações. htm-4k. 
119 Regras e ideologias regulamentadas e presentes nas estruturas da constituição de 1824 e nas idéias 
filosóficas da época em processo de redefinição no Brasil Imperial. 
120 MENDONÇA, Joseli Nunes. Entre a mão e os anéis: a lei dos sexagenários e os caminhos da abolição no 
Brasil. Campinas. São Paulo: Editora da Unicamp; Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, 1999. P. 
148-159. Passim. MATTOS, Hebe Maria. Op.Cit. 174. CHALHOUB, Sidney. Op. Cit. P. 51-68. passim     
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como regime social e ordem vigente. Esta por sinal é uma característica de todos os 

advogados que se envolveram em processos para libertação de escravos neste contexto, 

principalmente em Barbacena. O curador dos libertandos busca utilizar-se da retórica da 

liberdade como direito natural dos miseráveis e dos princípios que rezam as causas das 

mais fortes razões da liberdade para lutar contra uma escravidão ilegal de pessoas tidas 

como livres na comunidade em que viviam, e ainda baseado na escravidão ilegal de 

descendentes da “raça Índia”, não das etnias africanas. 

 O curador de Francisco pardo e sua família não faz ataques ao regime de escravidão 

nem ao direito de propriedade; pelo contrário, afirma-se em seus critérios lógicos e 

costumeiros para pedir justiça no ato de restituir a posse do direito de liberdade que os 

autores têm por descenderem de pessoas livres. Fato este que se justifica com a citação das 

Ordenações Filipinas. O curador também se apóia nas leis portuguesas contra a escravidão 

dos indígenas, bem como na constituição do império, realizando assim uma interconexão 

jurídico-argumentativa para provar a ilegalidade da escravidão na qual eram mantidos os 

libertandos. Considera-se, portanto, tal fato como um ataque ao próprio direito de 

propriedade no que toca o direito da posse da liberdade dos autores, negada pelos seus 

ilegítimos senhores.  

Nessa teia de interpretações legislativas ainda uma outra formulação assume força de 

pressão na lutas deste curador e seus curatelados contra o poder senhorial da família de 

Manoel Carneiro, também suposto senhor dos libertandos. O embrenhamento por um 

caminho que, políticos, juristas e advogados, presos às questões da legalidade da 

escravidão, tinham dificuldades para caminhar: o universo do direito filosófico anexado 

aos códigos costumeiros, às Ordenações Filipinas e ao próprio direito positivo liberal121, 

como afirma Joseli Mendonça . O curador por parte do direito filosófico conclama o direito 

de liberdade a partir da consolidação deste direto na “Eterna Justiça”. E respalda-se na 

condição costumeira natural por livre nascimento de um homem, fator este confirmado 

pela memória familiar passada de geração para geração que sustenta a relação de legítima 

restituição da propriedade da liberdade na concepção do curador. 

Uma questão nos vem à tona com a observação do curador dos escravos quando alega 

que Rita Pimenta morreu na ignorância de sua escravização assim como suas filhas. 

                                                 
121Ver: “A difícil questão da legitimidade” In:  MENDONÇA, Joseli Nunes. Op. Cit. P. 159-169. Passim. 
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Quando se leva em conta o poder da memória geracional como capital sóciopolítico de luta 

e afirmação contra a escravidão, de certa forma, mesmo que real a argumentação do 

advogado dos libertandos, ela nos soa um tanto contraditória.  

Diante das argumentações do advogado dos libertandos nos vêm à mente as seguintes 

indagações: como  os descendentes da suposta escravizada baseiam-se na memória passada 

sobre a real condição jurídica de Rita sua ancestral se ela e suas filhas não se deram conta 

de sua situação? Teria seu senhor mencionado a alguém de seu círculo de confiança, mas 

que não era de tanta confiança assim no que toca às relações de escravos que tinham fortes 

laços com a comunidade local a ponto de alguém lhes ter contado o fato?  Será que a 

própria Rita Pimenta tinha consciência disso e preparou suas filhas, netos e 

conseqüentemente  seus bisnetos quanto à conservação de sua lembrança como pessoas 

livres escravizadas ilegal e ilegitimamente? Essas respostas ficam a título de 

possibilidades, pois as fontes silenciam sobre este fato. Contudo, não devemos desprezar 

este silêncio, posto que Marc Bloch já defendia que as fontes têm mais a informar naquilo 

que elas mais procuram esconder122.    

A extensa análise dessa ação faz-se necessária por ser esta a única no Termo de 

Barbacena que sobe ao Tribunal da Corte da Relação do Rio de Janeiro registrada no 

arquivo de Barbacena. O embate se dá entre o curador dos libertandos e o procurador dos 

senhores. Este confronto ocorrido no Termo de Barbacena em 1845 culmina em outro 

embate no Rio de Janeiro e finda no ano de 1850. Ação esta que reflete uma arenga 

ferrenha entre famílias de supostos livres escravizados e os descendentes do escravizador. 

Não obstante, o esforço do curador para defender a pretensão dos libertandos, a Corte de 

Apelação confirma a decisão tomada na primeira instância em Barbacena, ou seja, a favor 

da escravidão. 

Devemos explicitar a razão da longa análise da ação de proclamação de liberdade 

acima citada. Primeiro, porque foi o único processo encontrado que subiu a Relação do Rio 

de Janeiro, sendo todos os outros sete levantados para períodos anteriores à lei de 1871 

resolvidos na primeira instância. Segundo, dos oito processos existentes de 1837 a 1868, 

todos são favoráveis à liberdade, ressalvando duas manutenções de liberdade  cuja sentença 

                                                 
122 BLOCH, Marc. Introdução à história. Lisboa: Publicações Europa- América, LTDA, 1997. 
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não é mencionada e esta de 1845 que é decidida em favor da escravidão. Veja o quadro 

abaixo:  

MANUTENÇÕES E AÇÕES DE LIBERDADE NO TERMO DE BARBACENA 

ANTERIORES A 1871. 

Sentenças Números 

Escravidão 1 

Liberdade 5 

Sem sentença mencionada 2 

     Fonte: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. 

 

Durante a segunda metade do século XIX, na região das Vertentes Mantiqueira, o 

Termo de Barbacena, região econômica e socialmente voltada para a produção de 

abastecimento interno, começava a sofrer a crise do escravismo. Como em várias 

localidades de Minas Gerais, mesmo possuindo uma escravidão, cuja formação 

socioeconômica destacava seu caráter peculiar e uma base fortemente organizada pela 

complexa estrutura de configuração da posse de escravos, os golpes no regime da 

escravidão acresciam-se acirrados em direção ao poder moral dos senhores. Essas pressões 

por parte de escravos e suas famílias cercavam o poder dos proprietários escravagistas, 

manifestando-se em relações costumeiras de negociações e entendimentos conflituosos. 

Relações estas que se refletiam no aumento das ações de manutenção de liberdade que 

neste momento assumiam outras denotações no concernente aos pressupostos de liberdade 

e propriedade e suas respectivas noções de legitimação. 

Na segunda metade do século XIX, vários membros da magistratura, dos advogados, 

jurisconsultos e dos políticos das diversas regiões do Império, principalmente aqueles que 

tinham maior vínculo com atividades na Corte e fora do país, estavam antenados nos 

acontecimentos que se desenvolveram na conjuntura política, social, cultural e econômica 

em campo nacional e internacional. No plano interno, as conjunturas políticas e 

socioeconômicas passavam por modificações acompanhando variações e o reordenamento 

de suas estruturas.  No que remete ao regime escravista, propriamente dito, essas 

transformações efetivaram-se com a concreta extinção do tráfico atlântico de escravos 

africanos em 1850 e da promulgação neste mesmo ano da Lei de Terras, assim como pelo 
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desenvolvimento, em meados desta década, de um mercado interno de cativos de 

proporções sem precedentes com ampliação acelerada do tráfico inter e intraprovincial de 

escravos em substituição ao trafico negreiro africano.  

Como afirma Hebe Mattos, o tráfico interprovincial não representou apenas um 

movimento de deslocamento de escravos de uma parte do império para outra. Ele possuía 

outras dimensões, já que representou um amplo processo de desequilíbrio populacional de 

região para região e ainda um outro processo de concentração social da propriedade 

escrava. Essa realidade levou muitos magistrados, senhores e demais autoridades 

governamentais a se preocuparem e reformularem métodos de controle social diante destas 

concentrações (que também foram reais em Minas Gerais, inclusive em Barbacena), e 

diante de cativos que possuíam visões de mundo pautadas em outras experiências de 

cativeiro123.  

Na dimensão internacional, essencialmente na Europa ocidental e nos Estados Unidos, 

muitas mudanças estavam se delineando a começar pelo desenvolvimento do capitalismo 

financeiro e industrial ao longo do século XIX.  As potências Inglaterra, França e Holanda 

disputavam a hegemonia na segunda metade do século e, posteriormente e mais 

especificamente, entram Alemanha e Estados Unidos em 1860 e 1870. Esses países 

competiam e se articulavam, afincadamente, principalmente no ramo da produção 

industrial, juntamente com a busca incessante do domínio dos mercados monetários e 

financeiros dos países mais pobres fornecedores de matérias-primas e produtos agrícolas 

organizados na divisão internacional do trabalho. Tais potências mundiais investiam em 

disputas político-econômicas e enfrentamentos militares encarniçadas ao mesmo tempo em 

que buscavam um equilíbrio de poder evitando guerras generalizadas entre as sociedades 

hegemônicas européias124.  

Respeitante ao escravismo, desde períodos anteriores a 1808, data da efetiva extinção 

do tráfico de cativos nos EUA125 e no contexto da abolição do tráfico de escravos para as 

                                                 
123  MATTOS, Hebe Maria. Op. Cit. P.  109  
124  Ver: POLANY, Karl. A grande transformação. P.23-215 
125 GENOVESE, Eugene D. O Mundo dos senhores de escravos: dois ensaios de interpretação. Trad. Laís 
Falheiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. P.103. 
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colônias inglesas126, a Inglaterra travou um intenso debate entre os emancipacionistas e os 

defensores da manutenção da escravidão no parlamento inglês. Tendo como vencedores 

aquelas facções que defendiam o fim do regime escravista no mundo, estas seguiram 

apoiando projetos ancorados em outros planejamentos de conquistas e exploração 

financeiras, mercantil e mesmo industriais imperialistas, com respaldo das instituições 

financistas de empreendimentos internacionais. Contudo, estes grupos que se 

pronunciavam pelo fim do tráfico e da escravidão, reforçavam-se vinculados aos setores 

capitalistas empreendedores em formação desde finais do século XVIII.  

 Neste sentido, a Inglaterra expandia sua política de combate ao tráfico africano de 

escravos realizando tratados e negócios com  várias sociedades, inclusive com o Brasil, 

(tratado antitráfico de 13 de março de 1827127), culminando na lei de 7 de novembro de 

1831 apertando o cerco a países escravistas na década de 1840 e 1850128, fato que  resultou 

na extinção do tráfico atlântico de escravos nesta última data.  No contexto da segunda 

metade dos oitocentos, em meados de 1850 agravaram-se as tensões entre o Norte e o Sul 

dos Estados Unidos, no atinente à  insistência de reforço do escravismo por partes dos 

setores político-intelectuais e fundiário-mercantis sulistas em preservar o sistema de 

exploração de classe baseada na mão-de-obra escrava resultando na Guerra de Secessão 

(1861-1865). O fato deu origem a uma guerra civil entre os estados confederados do Velho 

Sul contra o Norte e na efetiva abolição da escravatura nas regiões  Sulistas nos períodos 

em torno de 31 de Janeiro de 1865129.     

                                                 
126 De acordo com Marcos Ferreira de Andrade “Após a abolição do tráfico para as colônias britânicas, em 
1807, a Inglaterra iniciou uma intensa campanha para por fim a este tipo de comércio(...)”. Ver: ANDRADE, 
Marcos Ferreira de. Op. Cit. P. 65. 
127 Ver: ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. P. 64-66. Passim. 
128 Para Evaristo de Moraes, dos esforços da poderosa política internacional, nasceu o tratado anglo-brasileiro, 
de 23 de novembro de 1826, não considerando mais lícito os súditos do Império do Brasil a fazer o tráfico 
transatlântico de escravos. Desta forma o governo do Brasil, premido com as exigências da Inglaterra e na 
observância do tratado, promulgou a lei de 7 de novembro de 1831128. Contudo, não foi concretizada na 
prática128. Porém, pode-se aventar, neste processo, que a lei de ‘1850 (Eusébio de Queirós) foi um marco do 
processo gradualista de abalo ao sistema escravista na percepção de muitos parlamentares diante das 
condições contextuais de caráter internacional e nacional. Estas condições remetem-se ao aumento da pressão 
inglesa sobre o governo, negociantes de escravos e fazendeiros, as insubordinações dos cativos em períodos 
precedentes a esta lei e o receio de senhores e políticos ante a concentração de escravos africanos nas 
províncias do Sudeste e outras áreas do Brasil. MORAES, Evaristo. A escravidão africana no Brasil (das 
origens à extinção). Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 3 ed, 1998, p. 32. 
129 GENOVESE, Eugene D. O Mundo dos senhores de escravos. Op. Cit. 133-211. GENOVESE, Eugene D. 
A terra prometida: o mundo que os escravos criaram. (trad) Maria Inês Rolim, Donaldison Magalhães 
Garshagen. Rio de Janeiro: Paz e Terra, Brasília. DF. CNPQ, 1988.  
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Nesta conjuntura, retornando a Barbacena, também nos tribunais deste Termo,  como 

em várias regiões de Minas que tinham fortes ligações com a Corte, São Paulo e outros 

centros culturais do Império, as autoridades da esfera política e do poder judiciário local 

tomavam conhecimento das repercussões sobre as crises e transformações internacionais. 

Principalmente no que remetia ao escravismo no Brasil. Esses grupos dominantes locais 

certamente refletiam sobre os acontecimentos ocorridos em outras sociedades de dentro130 

e de fora do Brasil, como sobre as crises internacionais e, deste modo, articulavam suas 

imaginações no que tange a suas realidades sóciopolíticas e as possibilidades de 

materialização destas mudanças mesmo em territórios diametralmente diferenciados131.  

Essas transformações e acontecimentos históricos reforçavam a tomada de posição 

política de advogados, juízes e demais homens livres a favor de escravos e suas famílias 

em suas contendas contra a política de domínio senhorial, no circuito de relações de poder 

local em Barbacena, sendo também uma realidade em que estes mesmos homens livres 

puderam apoiar posturas senhoriais de dominação e mesmo a libertação severamente 

controlada por medidas densamente atreladoras. Desta maneira,  agiriam a favor de 

escravos, contudo não se voltando diretamente contra os princípios e bases de sustentação 

costumeira e jurídica do regime escravista e da propriedade privada nos oitocentos, como o 

direito de propriedade e sua legitimidade e legalidade.  

No início da segunda metade dos oitocentos, mesmo que em muitos casos esses 

processos não atacassem a escravidão no seu sentido de regime social, essas ações, tanto de 

manutenção quanto de liberdade, provocavam o sentimento de ameaça de rebeldia escrava 

em grupos senhoriais. Grupos dominantes ávidos por manter a potencialidade da libertação 

em suas mãos e o reforço do paternalismo como eixo de concessões de espaços de 

                                                 
130 Para atestar estas afirmações podemos citar um artigo de jornal do  início da década de 1880 que 
incentivava os fazendeiros e lavradores de Barbacena a construírem associações e clubes de lavouras como 
acontecia no Rio de Janeiro e em Campinas. Isto mostra claramente que grupos do judiciário, do ramo 
jornalístico de Barbacena com  certeza estavam antenados nos acontecimentos conjunturais fora do Termo. 
Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair savassi”. Gazeta de Barbacena. 1881. P. 69 Este documento 
entrou no arquivo de Barbacena recentemente e não está nem indexado no computador, estou citando-o 
porque veio parar em minha mão porque examinei alguns jornais em processo de identificação.    
131 Para reforçar nossas formulações sobre as medidas e repercussões sobre revoltas, crises e acontecimentos 
políticos de reforço da dominação escravistas e reflexões sobre os perigos de desuniões e divisões territoriais 
em campo nacional e internacional. Ver: MATTOS, Hebe, Maria. Op. Cit. P. 153. MENDONÇA,  Joseli 
Maria Nunes. Op. Cit. P. 47-56. Passim. CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil: 1850-
1888. Trad. Fernando de Castro Ferro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, Brasília, INL, 1975. P.207-212. 
Passim.  
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autonomia, proteção e dominação. Esse eixo senhorial, nesse panorama, passava por fortes 

redefinições em decorrência do crescente aumento do processo de questionamento por 

parte de cativos e libertos, quanto a seus pilares de manutenção e legitimação.  

 Com uma população de aproximadamente 40.113 habitantes em apenas seis 

paróquias e possuindo aproximadamente 10.348 escravos, o Termo de Barbacena se 

destacava como uma região com forte utilização do trabalho escravo. Como vimos 

anteriormente, somente na paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Barbacena, 

trabalhavam em diversos setores, domésticos, comerciais e produtivos, 4.990 cativos132.  

Portanto, Barbacena caracterizou-se como uma realidade escravista plena de 

paradoxos e complexidades jurídicas e costumeiras, que possuiu campos plenos de 

possibilidades para os enfrentamentos entre senhores e cativos com suas famílias em torno 

das expectativas da escravidão e liberdade. Deste modo, as ações de manutenção e as ações 

de liberdade ocorridas neste Termo configuram-se apenas como a ponta de uma rocha que 

rolava morro abaixo, a qual senhores tentavam parar a todo custo e das mais variadas 

formas. Essas complexidades de atuações dos atores sociais de Barbacena se emaranhavam 

ao longo da segunda metade do XIX, especialmente após a promulgação da lei de 1871. A 

garimpagem e reordenamento de regras jurídicas  redefiniram os critérios de embates e 

acordos, assim como as relações entre senhor-escravo, liberto-ex-senhor, não só no Termo 

de Barbacena, mas no Brasil imperial como um todo. Tais rearranjos e modificações nos 

critérios normativos do direito e das relações sociais se manifestaram nas argumentações 

de curadores, nas reações de escravos contra o jugo do cativeiro, como nas tentativas 

senhoriais de preservar os laços paternalistas de poder moral dentro das normas sociais 

consagradas na relação social de conflito e negociações costumeiro-informais. 

Diante da realidade descrita, senhores do Termo Barbacena articulavam-se 

dificultosamente no campo privado e político-jurisdicional com o objetivo de equilibrar-se 

diante da desagregação do escravismo que se avolumava no Brasil e da luta pela 

sustentação de sua autoridade moral frente às pressões escravas pela liberdade. Nesse 

quadro, esses proprietários escravistas permaneciam cercados pela contestação da 

liberdade acessível àquele escravo que podia contar com o intermédio de homens livres da 

                                                 
132 Recenseamento Geral de 1872. Coligido no IBGE. Rio de Janeiro em 2006.  
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localidade, como por meio da própria intervenção direta do Estado nas relações senhor e 

escravo.  

 Com efeito, frente a esse cenário histórico, ao buscarem formar alianças e acatos ante 

aos valores do direito de liberdade e de propriedade na aceitação das decisões da primeira 

instância, os senhores de escravos, não decidindo por uma apelação mais desgastante e 

trabalhosa, tentavam salvar seus recursos monetários diante das custas elevadas dos 

processos judiciais em ações nas quais concluíam terem poucas chances de saírem 

vitoriosos. Contudo, muitos proprietários trabalhavam ferrenhamente para modificar 

relações sociais estabelecidas entre o limite de seu poder e o aumento da força social dos 

escravos fora e dentro dos tribunais do Termo de Barbacena. Fazendo isso, buscavam 

recuperar parte de seus laços sociais rompidos durante os processos de liberdade e em sua 

finalização, tentando arduamente preservar ou resgatar os laços de lealdade, reciprocidade 

vertical, deferência e disciplinarização, plasmados dentro do paternalismo senhorial em 

risco nestas situações.  

Todas essas argumentações se baseiam nas pressões facilmente perceptíveis nas 

retóricas de advogados e curadores de escravos, como nas afirmações de procuradores 

senhoriais e testemunhos de homens livres da região que, no envolvimento em ações 

promovidas por escravos e suas famílias, transitavam pelo paternalismo benevolente.133 

Esses autores de ações de manutenção e ações de liberdade conjugadamente instituíam 

laços de dependência, solidariedade, deferência e clientelismo tanto na busca de apoio de 

homens livres como aliados e protetores, vendo-se emaranhados nestes enlaces, quanto 

diante de senhores desistentes de recursos frente a acordos regulamentados em juízo 

calcados nas antigas relações mantidas no campo do costumeiro. Malgrado a garantia de 

sua vitória sobre o poder senhorial no que toca a desistências dos réus, a liberdade destes 

autores de manutenções e ações de liberdade teria de ser reafirmada em meio a uma luta 

                                                 
133 Este conceito foi respaldado pelas análises de Edward P. Thompson sobre a política do dom e suas 
diversas formas e significados, bem como do paternalismo gerador de deferência e consolador das 
consciências do próprio dominador tendo como pilares a realidade do sentimento de caridade conjugado com 
o temor da perda de controle dos dominados frente a uma represália seja divina, seja moral, seja social. Perda 
de controle esta por parte de revoltas populares por deslegitimações e descrenças na ideologia formal dos 
dominadores e sua perda de credibilidade na eficácia do mesmo em responder as expectativas da classe 
explorada ver: THOMPSON, Edward. P. Costumes em comum. Revisão técnica Antônio Negro, Cristina 
Meneguello, Paulo Fontes. São Paulo: Companhia das Letras. 1998. THOMPSON, Edward P. As 
peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas. São Paulo: Ed.unicamp. 2001.   
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cotidiana com a própria sociedade rigidamente hierarquizada, como era a do Termo de 

Barbacena e de várias partes do Império.  

Essas contendas que se abriam para a busca jurídica da liberdade por parte de cativos 

no Termo de Barbacena já se faziam densamente presentes e em processo de mudanças no 

campo das relações de poder privado e jurisdicional desde 1850. Fato existencial é que 

senhores tentavam barrar a perda de seu poder paternalista a qualquer custo mesmo na 

sanção de sua derrota na aceitação de decisão a favor da liberdade em primeira instância. 

Esses senhores agiam a fim de tentar refrear escândalos maiores e mais alarmantes dentro 

da comunidade local.Comecemos, então, a abordar o problema. Para termos uma idéia 

destas relações de violência, proteção paternalista e negociação, analisaremos um caso.  

Cidade de Barbacena ano de 1855, Gregório de Souza, ex-escravo de dona Genoveva 

e formalmente escravo de Constantino Ferreira Cardoso, através de seu curador Francisco 

José de Oliveira Fortes, impetra uma ação de manutenção de liberdade alegando ter sua 

condição de livre legitimada com o falecimento de seu donatário, posto que o cumprimento 

do prazo de prestação de serviços, estipulado por sua legítima senhora, duraria até a morte 

de seu atual senhor e este já se cumprira. Porém, os herdeiros  deste senhor, donatário do 

escravo doado por sua tia dona Genoveva, lutavam ferrenhamente para manter Gregório no 

cativeiro, fazendo uso da força da lei apresentando papel que, segundo estes, estendia a 

obrigação de prestação de serviços aos filhos do donatário, como também usando da 

violência para possuí-lo ou mesmo vendê-lo para fora do Termo.  

Temos, nessa relação de escravidão, uma demonstração clara do empenho senhorial 

por parte dos herdeiros do donatário, que buscavam fazer uso da opressão intrínseca à 

dominação escravista e da necessidade da restituição de sua força moral contestada pelo 

escravo Gregório nas barras da lei. Contestação esta reforçada  no universo de relação de 

apadrinhamentos entre Gregório e os homens livres da região, inclusive com outros 

senhores de escravos que intercederam a seu favor. Essa história de escravos que usam os 

contatos paternalistas com senhores de escravos e homens livres influentes na localidade 

para lutar contra seus senhores escancara os amplos e complexos campos de lutas que o 

paternalismo e a hegemonia senhorial podiam sustentar, mesmo contra seus formuladores e 

utilitários na esfera da dominação. 
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Seguem abaixo  as palavras do curador do libertando que expressava um testemunho 

de um dos sobrinhos da antiga senhora de Gregório, também  ex-senhor de escravos 

doados por esta, os quais segundo ele já os havia libertado, depondo a favor da liberdade 

deste:  
 Como já disse  todos os escravos de minha Tia foram doados com a condição de 

servirem enquanto vivos os donatários  por este papel que apresenta seu sobrinho 
Domenciano é artificial e fraudulento pois até as testemunhas nele declaradas  uma 
delas era falecida a muitos anos, pois o escravo João pardo se acha livre  como os 
tutores por isso que a condição que o caracterizava era durante a vida de sua 
senhora, a qual falecida como se acha desde então ele entrou  no gozo livre , sendo 
certo que ele testemunha por saber de tudo estes passos  não só por existir as 
passagens dos papeis  seus por lhe dizer muitas vezes sua cunhada que por sua 
morte ele era forro [Gregório] por compaixão deste escravo e que  lhe havia dito 
que fosse tratar de seus direitos o qual formando uma petição foi citar a seu 
sobrinho Domiciano e outro e outro [sic] que para princípio  que foi quando  
citados os mesmos com a maior violência o amarraram., e o foram dispor por 
venda para o Rio Novo134. 

 

Nesta ação está plenamente perceptível a tensão social entre senhores e seu suposto 

escravo, tanto no campo das relações privadas como das judiciais, principalmente no que 

diz respeito ao risco de serem lesados e perderem sua batalha moral e jurídico-social. E 

essa tensão se avolumava desagregando, desta maneira, ainda mais sua força e 

credibilidade senhorial. Temos também nessa história uma possível relação de 

protecionismo do escravo por parte de um outro senhor também sobrinho da doadora, que 

afirmava, mesmo a partir de critérios do legítimo arbítrio senhorial em dispor de sua 

propriedade, a existência de um direito, mesmo que costumeiro, do escravo a sua liberdade. 

Portanto, segundo o senhor que testemunhava na ação, este seguia incentivando-o a  ir 

tratar  da busca de sua liberdade determinada pela real vontade de sua verdadeira senhora e 

que, em razão disto, era seu inviolável direito. 

 Todas essas situações se reforçavam junto ao argumento jurídico do curador, que por 

meio das informações do libertando, fazia uso do direito de propriedade para atacar os 

princípios do mesmo direito defendido pelos herdeiros do donatário e pelo seu procurador. 

O advogado de Gregório se reafirmava no universo da ideologia formal dos senhores 

quanto à prerrogativa da alforria baseada na vontade e direito da legítima senhora de abrir 

mão de sua legítima propriedade e de libertar seus escravos após o cumprimento do prazo  

                                                 
134 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de manutenção de liberdade. Cx: 130. Ord: 
17. 1855. 2 SVC.  
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estipulado por esta. Apoiava-se também no testemunho de um outro senhor que se 

posicionava a favor do escravo Gregório, cujo prestígio senhorial contava muito nas barras 

da lei. 

A ideologia senhorial conjugada com o realismo prático do escravo e seus protetores, 

que zelavam pelo menos teoricamente pelo pleno poder de alforriar nas mãos do legítimo 

senhor, quando articulados na argumentação do curador do escravo Gregório, constituía-se 

em uma arma afiada na garganta do próprio poder paternalista de dominação de seus 

intitulados senhores. A depender das interpretações jurídicas, esses proprietários viam-se 

muitas vezes a reboque da situação gerada pela contestação da legitimidade da escravidão 

pelo escravo e seu curador, essencialmente porque estes se baseavam no próprio direito 

que possuía a antiga senhora de escravizar e libertar, situação na qual os próprios réus 

tentavam se apoiar para justificar a escravidão de Gregório.  

Podemos observar que nessa ação de manutenção de liberdade, Gregório 

fundamentou-se no campo da tradição, do paternalismo gerador de deveres e encargos e 

das sanções de solidariedade e compromissos costumeiras, um conjunto de laços de 

apadrinhamentos e afeições no mundo dos homens livres. Esses laços se desenvolveram  

permeados pelas relações de escravidão dentro da experiência de cativeiro com a família de 

sua senhora  junto a  pessoas livres de sua comunidade e acabaram por alargar o espaço de 

pressão sócio-jurídica de luta por sua liberdade.  

Na referida citação, podemos perceber que outro sobrinho de sua antiga senhora, 

também um proprietário de escravos, manda Gregório procurar seus “direitos” num gesto 

de “compaixão”, conforme denomina o próprio senhor. Isso pode ser resultado de uma 

atitude paternalista de proteção, interesses e alianças assimétricas entre grupos dominantes 

e dominados ou por rixas entre senhores ou mesmo um real vínculo maior de sentimentos 

entre senhores e escravos,  no qual esses opressores e oprimidos tinham de estabelecer 

algum ponto e grau de respeito recíprocos.135 . Tendo em vista  que tratamos de relações 

                                                 
135  Estas constatações foram feitas a partir das leituras feitas das obras de Eugene Genovese supracitadas. 
Mas não podemos deixar de reconhecer que o foram amadurecidas através das ponderações da professora 
Edna Maria Resende coordenadora do Arquivo Histórico Municipal de Barbacena, como também através das 
orientações da professora Hebe Maria Mattos e das professoras Ana Maria Lugão Rios e Keila Grinberg que 
no momento de minha qualificação me ensinaram a pensar a realidade histórica muito mais complexamente. 
Orientaram-me brilhantemente para pensar o processo histórico sem aquele frisar unilateral do toma lá dá cá 
que gira efetivamente em torno de polaridades muitas vezes anti-históricas, pensando nos conflitos, mas 
também nas solidariedades, nas visões de mundo de dominantes e dominados e seus confrontos e 
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sociais entre seres humanos passíveis dos mais diversos e contraditórios comportamentos, 

numa relação que envolve atores com interesse antagônicos, os quais se debatem e se 

ajustam de acordo com as vantagens em jogo136, esses comportamentos eram efetivamente 

possíveis. Mas também vemos o sentido de uma convicção da testemunha de Gregório 

concretizar em juízo um real direito costumeiro forjado no campo da filosofia escravocrata 

da legitimidade da vontade senhorial. Nesse sentido, a concepção do proprietário 

testemunha de Gregório, mesmo que nesta ação cível contribuísse para libertar um escravo, 

em sua outra face reforçava o aval de sua própria autoridade moral enquanto legítimo 

senhor, dominador e libertador no que tange a este e a outros escravos.   

Entretanto, como afirma Hebe Mattos, com direitos não há escravos137 e, não só os 

senhores, mas os próprios cativos e libertos com suas famílias conheciam esta realidade. 

Nesse contexto da segunda metade do século XIX, diante das repercussões e conflitos, os 

escravos se tornavam mais conscientes dessa situação mesmo dentro das condições de uma 

sociedade rigidamente estratificada. A bagagem de conhecimento dos cativos e suas 

famílias eram constantemente ressignificadas por meio de relações orgânicas complexas e 

ambivalentes de convivência multifacetada entre grupos dominantes e dominados, em um 

regime escravista. Esse regime era baseado na exploração da propriedade escrava, 

conjugado a um sistema de subordinação racial. Todavia, para se legitimar, tal regime, ao 

mesmo tempo em que considerava juridicamente os escravos como possessões, bens e 

coisas, necessitava de considerar a humanização dos cativos para dar sentido às relações 

paternalistas no plano social e  jurídico138. 

 Os escravos  reagiam continuamente dentro de suas expectativas culturais sobre a 

liberdade, forjadas e inerentes a sua experiência de escravidão em busca de condições 

melhores de sobrevivência e conseguintemente em busca de sua libertação. Essas relações 

se engendravam no mesmo momento em que senhores legitimavam ou freqüentemente 

reforçavam um ethos paternalista mistificado nas relações de proteção e obrigações de 
                                                                                                                                                     
ajustamentos intrínsecos suas relações de sobrevivências numa sociedade construída por eles mesmos ao 
longo dos séculos.  Seus conhecimentos foram fundamentais para o enriquecimento de minha pesquisa e meu 
amadurecimento acadêmico-historiogáfico.   
136 THOMPSON, Edward P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas. São Paulo: 
Edunicamp. 2001. P.245-247. Passim 
137 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, Brasil 
Século, XIX. Rio De Janeiro: Nova  Fronteira, 1998. P. 159.  
138 “Os Complacentes e os Obedientes” em “Sobre o paternalismo” In: GENOVESE, Eugene D. A terra 
prometida. Op. Cit. P. 22-28. Passim. 
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direcionamento da disciplinarização do escravo. Com esse ethos, os proprietários seguiam 

exigindo assim respeito e obediência recíproca por parte dos cativos às suas ações como 

proprietários provedores de suas subsistências e segurança. Simultaneamente a essa 

realidade histórica, dava-se a ressignificação contraditória  dos cativos enquanto  seres 

humanos possuidores de valores morais, de um livre arbítrio e até direitos que, mesmo com 

o recurso da violência, faziam-se necessários para que estes se sentissem compelidos a 

aceitar o domínio e a proteção senhorial em sua credibilidade ou a contestá-la das mais 

variadas formas. Desta maneira desnudava-se a contradição do escravismo que, como 

afirma Genovese, se encontrava na impossibilidade dos escravos se tornarem as 

mercadorias e os bens que os senhores esperavam que fossem139. 

 Diante das condições acima mencionadas, podemos compreender que as negociações 

conflituais, solidariedades, alianças, arranjos e os confrontos no cerne da experiência de 

escravidão, com o engendramento de laços verticais e horizontais em sua comunidade, 

possibilitaram que Gregório chegasse às barras da lei. E chegasse confiante deste “direito” 

mesmo estando numa condição social muito desfavorável em relação a seus senhores, em 

termos de recursos econômicos e jurídicos na batalha por sua liberdade. Entretanto, apesar 

das desigualdades de posições, nota-se o intenso potencial de Gregório em forjar relações 

clientelísticas e mecanismos de proteção que  possibilitaram seu acesso à justiça em busca 

de sua liberdade.  

Nessa ação, uma das testemunhas relata a favor do escravo um fato ocorrido no 

período da doação dos cativos da senhora, tia das testemunhas e dos réus, envolvendo um 

de seus sobrinhos, o qual não aceitou tais doações por alegar que não queria ser servido por 

escravos que lhe desejassem a morte, em decorrência da condição estipulada pela senhora. 

Recusa esta que atesta o temor de senhores quanto a sua segurança física e familiar, frente 

a escravos cientes da condição de legitimidade da escravidão, das  regras do poder 

senhorial e seus limites, assim como do cativeiro. Nessa mesma história, também é 

perceptível a preocupação senhorial frente a escravos ávidos por sua libertação por 

conhecerem as condições de usufruto de seus serviços nos acordos intrafamiliares entre a 

tia e seus sobrinhos. Fato que fica claro a partir da afirmação de um dos donatários da 

                                                 
139 GENOVESE, Eugene D. A terra prometida. Loc. Cit. P. 22-28. Passim 
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antiga proprietária que temia ficar com os cativos que desejassem o fim de sua vida para 

assumir suas condições de homens livres. 

 No argumento do curador, as peças jurídicas que são movimentadas para reivindicar o 

direito à liberdade de Gregório se apóiam também nas Ordenações Filipinas, 

principalmente na Ord. Liv.4º Tit.11. Par. 4. “E por que em favor da liberdade, são muitas 

coisas outorgadas  contra as regras gerais”, a Lei de 30 de Julho de 1609  que “declara ser 

contra o Direito natural o captiveiro dos indigenas, e prohibindo absolutamente”, tal como 

a Ord. TTº 42 que defende  serem mais fortes as razões da liberdade do que aquelas as 

quais podem justificar o cativeiro.  

As legislações e arcabouços filosófico-jurídicos supracitadas, se referem às 

determinações coloniais de mediação das relações de poder e de costume 

institucionalizadas pelo Estado português na colônia. Determinações que por sinal 

respaldaram preponderantemente tanto as argumentações de curadores dos escravos, em 

seus posicionamentos políticos, como também na retórica de advogados dos senhores 

existentes nos processos de períodos precedentes a promulgação da “Lei Rio Branco” em 

1871. Nesse contexto, a ação se finaliza com o efetivo empenho do curador na 

reivindicação da liberdade de Gregório, como em sua segura manutenção. 

 O processo finalmente termina e a sentença é decidida em favor da liberdade do 

autor, consolidando a derrota dos pretensos senhores considerados ilegítimos pelos 

testemunhos dados e pela falta de provas da posse legal do cativo. A sentença favorável à 

liberdade consagra a vitória do cativo em relação ao poder moral da família do donatário, 

ou melhor dizendo, parte da família, pois os senhores também sobrinhos da antiga senhora  

que o apoiaram, finalizaram-se no processo como seus protetores, e assim, firmaram seu 

paternalismo na manutenção de laços de solidariedade e clientelismo com seu antigo 

escravo. 

Contamos essa longa história da luta de Gregório para abrir o caminho para a reflexão 

do intenso campo de lutas, negociação e forjas de lealdades verticais e horizontais  em que 

se configurou o espaço privado dentro das propriedades senhoriais, tal como da arena 

jurisdicional de Barbacena. Essa ação e também outros processos para liberdade numa 

totalidade de oito anteriores à Lei do Ventre Livre, quase todos se configuraram como 

ações de proclamação e manutenção de liberdade, excluindo-se somente um, estritamente 
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chamado de ação de liberdade.140 Esses referidos processos tiveram a liberdade como 

sentença final em cinco ações, sendo que em dois deles não constaram as sentenças e outro, 

como vimos acima, resultou em retorno a escravidão em 1845.141 No entanto, a  maior 

parte desses processos mantiveram-se presos à lógica da prevalência da vontade senhorial 

para alforriar, à exceção do primeiro caso, que é marcado pela denúncia da escravização 

ilegal e, talvez por isso, concluído contra os interesses dos escravizados.   

Contudo, após a conhecida Lei de 1871, uma vertiginosa mudança ocorre tanto em 

número de ações impetradas, como nas características destas.  

Após a sanção e vigência da lei142 acima citada, não foi encontrado nenhum 

documento concernente a ações de proclamação e manutenção de liberdade, como as 

existentes nos períodos precedentes a esta última legislação. Todos o processos verificados 

e analisados resultam em ações de liberdade e arbitramento cível para libertação, ação de 

contrato de trabalho para a liberdade e apenas uma ação de escravidão, que por sinal 

termina a favor da liberdade de uma cativa.  

Devemos atentar para o fato de que 23 ações de liberdade explodem após 1871, 

somando-se uma  ação de contrato de trabalho para liberdade e apenas uma ação de 

escravidão. Número este que totaliza em vinte e quatro processos de contestação da 

escravidão e apenas um de contestação de liberdade. Faz-se necessário ressaltar que o 

acúmulo do pecúlio constituiu-se a base fundamental das ações de liberdade nesse contexto 

em relação a outras argumentações também utilizadas na busca da liberdade em Barbacena, 

as quais veremos a posteriori.  

O aumento dos questionamentos à escravidão por cativos e suas famílias ficam 

patentes caso for observado que antes de 1871, somente uma ação propriamente de 

                                                 
140  Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de Manutenção de liberdade: Cx: 130. Ord: 
17. 1855. Cx: 180. Ord: 33.1855. Cx: 127. Ord: 21. Cx: 127. Ord: 21 (ações de mãe e filhos em uma só 
monografia). Cx: 163. Ord: 33. 1868. 
141 Um dos  processos apesar de confirmar a liberdade de todos os escravos declarada no testamento do senhor 
não se trata de uma ação de manutenção de liberdade e sim de interditos possessórios. Arquivo Histórico 
Municipal “Professor Altair Savassi”.Cx: 34. Ord: 08 1863. Uma ação está incompleta em sua conclusão, 
chegando somente até a citação do advogado do dito senhor pedindo em juízo a entrega do escravo. Neste 
processo, a família de um escravinho já se encontra em liberdade e impetra uma ação de manutenção de 
liberdade para este alegando sua permanência junto aos pais já vivendo como se livre fosse. Porém o herdeiro 
de seu senhor alega ter direito de posse sobre o escravo e requer a entrega por sua família ou mesmo pela 
justiça. Arquivo Histórico  Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de Manutenção de liberdade: Cx: 163. 
Ord: 33. 1868. 2 SVC. 
142 Lei  chamada Rio Branco (Lei do Ventre Livre) promulgada em 28 de setembro de 1871. 
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liberdade ocorreu (1855), sendo sete de manutenção e proclamação de liberdade e após a 

década de 1870, vinte e quatro processos que assolam a política de domínio privado 

senhorial como contestação direta à escravidão espocam na justiça. No que concerne às 

regulamentações político-jurídicas, tal como as argumentações dos advogados de escravos 

e dos senhores, estas passam predominantemente a se respaldarem na lei 2040 de 28 de 

setembro de 1871. Depois dessa data, tal legislação se consolidou construindo uma 

jurisprudência que em escassos processos, e em Barbacena, passou a ser arranjada e 

cruzada direta ou indiretamente com as Ordenações Filipinas. Como afirma Grinberg  

baseando-se em Lenine Nequete, o decreto de nº 5.135 de 1872, que regularizou a Lei do 

Ventre Livre, determinou que as exigências jurídicas, decisões de magistrados e leituras 

dos advogados se aplicassem e se desenvolvessem administrativamente143. Nesse sentido, 

as sentenças apresentam-se definida e preponderantemente fundamentadas nas disposições 

regulamentadas na lei de 1871 como direitos efetivos intermescladas com os costumes que 

essa legislação sancionou dentro do campo jurídico do império. 

Os processos posteriores a Lei Rio Branco (1871) foram baseados predominantemente  

na  apresentação de pecúlio. Exceções foram dois casos reivindicando a liberdade com a 

argumentação do autor ser africano ou  descender de antepassados originários da África, 

que se encontravam ilegalmente escravizados por terem sido trazidos para o Brasil após a 

proibição do tráfico em 1831. Igualmente uma outra ação se baseou na Lei dos 

Sexagenários após 1885 e na ausência de matrícula. 

De acordo Hebe Mattos, após a década de 1870, as ações de liberdade tornaram-se 

sumárias por força de lei144 em decorrência da postulação em termos positivos de regras 

antes consagradas nas relações de poder e costumeiramente forjadas nas relações privadas 

e paternalistas entre senhores e seus escravos.  

Segundo as ponderações da autora, essas consagrações de práticas costumeiras e 

culturais na economia moral das fazendas construída tanto pelas famílias senhoriais quanto 

pelas famílias e comunidades escravas eram endossadas por parte do Estado Português nos 

períodos coloniais a partir de uma organização patrimonialista, teológica  e patriarcal das 

regras jurídico-legislativas.  Dessa forma, as relações de poder pessoal e social, as normas 

                                                 
143 GRINBERG, Keila. Liberata. Op. Cit. P.95-99. Passim 
144 Neste caso a apelação compulsória se daria somente em caso se sentenças desfavoráveis à liberdade. Mas 
devemos alentar sentenças compulsórias. MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio. Op. Cit. P.185. 
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cotidianas tradicionais construídas no convívio entre escravos com suas famílias e seus 

proprietários faziam parte da  própria  regulamentação e ordenação da sociedade. Quando 

os conflitos sociais e privados não se resolviam dentro de seu espectro de relações entre 

grupos dominantes divergentes ou em relação a arengas entre dominantes e dominados em 

campo costumeiro-social na sociedade escravista  tornava-se necessária a intervenção do 

Estado, e de fato ele intervinha, conforme afirma a autora. Nos contextos coloniais, a 

liberdade e a propriedade não eram entendidas como direitos absolutos e sim concessões 

advindas por meio da outorga real145. Depois da constituição de 1824,  principalmente após 

a promulgação da lei Rio Branco, a liberdade e a propriedade passam a ser entendidas 

como direitos absolutos e naturais sendo acionados pelas partes senhoriais e dos escravos 

para garantirem sua vitória frente a batalhas sociais e nas barras da lei.    

Mattos ainda esclarece que a lei de 1871 esteve fortemente articulada a um projeto de 

controle social e legal da força de trabalho livre, ao mesmo tempo em que sancionava 

regulamentos que se constituíam em direitos positivos para os escravos. Essa lei, portanto, 

procurou regulamentar o trabalho do liberto, com a obrigatoriedade de contratos longos de 

trabalhos e punições severas à vadiagem, produzindo assim uma ampla discussão sobre o 

controle e disciplinarização da força de trabalho juridicamente livre. Discussões estas 

tangentes a alforrias e suas condições e gerando um impacto que envolvia o conhecimento 

dos agentes econômicos a trabalharem  com a certeza do fim da escravidão em um 

processo que causava latentes divisões nos setores ultraconservadores do império e mesmo 

alguns grupos já com algumas posturas de certa forma anti-escravagistas146.  

Regina Célia Xavier, respaldando-se em trabalhos de  Sidney Chalhoub, alega que: 
 
Chalhoub considera, por sua vez, que esta “ideologia de domínio” [em torno 

da alforria] começou  a falir a partir de 1871: “antes, (era) mais uma peça na 
engrenagem  de uma política de domínio que imaginava a existência de senhores 
protetores e escravos dependentes; depois, torna-se cada vez mais a ficção do 
contrato regulado e controlado pela suposta equanimidade da burocracia 
governamental e judiciária”. 

Entretanto gostaríamos de ressaltar que nas últimas décadas da escravidão 
houve um acirramento das tensões,  na medida em que a expectativa senhorial 
observada por Cunha [formação de uma classe de libertos dependentes] não 
desapareceu. Ela conviveu durante este período com a ficção do contrato. A 
própria interferência do Estado na questão antes privada da alforria se deu em 
meio a muitas ambigüidades: conservava o direito senhorial de exercer o 

                                                 
145 MATTOS, Hebe, Maria Op. Cit. P. 190-191. Passim 
146MATTOS, Hebe, Maria. Ibidem. P.210-236. Passim 
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controle na formação do pecúlio de seus escravos, deixava o ingênuo sob a tutela 
dos senhores147.  

 
 

Xavier também defende que, não obstante a Lei do Ventre Livre positivasse algumas 

das práticas costumeiras dos escravos como “direitos jurídicos”148, a liberdade acabava por 

se tornar  uma questão política, pelo fato dos significados da liberdade serem entendidos de 

forma muito diferente e até conflitante por parte de senhores, escravos e libertos. Portanto, 

essa questão política em torno da liberdade deveria ser buscada e reafirmada por escravos e 

libertos com suas famílias em uma luta no dia a dia por sua conquista e reconhecimento em 

seu espaço dentro da sociedade oitocentista.   

Voltando ao Termo de Barbacena, ainda para esse contexto da segunda metade do 

século XIX, após 1871, apenas uma ação de escravidão foi encontrada. No decorrer das 

décadas de 1870 e 1880, as Ordenações continuam articuladas nas argumentações de 

curadores de escravos e advogados de senhores; porém, indiretamente, essas leis foram 

absorvidas e conjugadas com a Lei do Ventre Livre, diferindo-se no ponto em que esta 

marcava sua elevada predominância, enquanto a permanência das Ordenações decrescia 

vertiginosamente com avançar dos anos e quase desaparecia.  

Quanto às antigas leis de 30 de julho de 1609,  leis de 1755, leis de 1773 estas 

deixaram efetivamente de ser citadas nas argumentações sendo substituídas pelos recursos 

persuasivos baseados na constituição do império e quase exclusivamente na Lei Rio 

Branco de 1871. Até no que concerne à Lei dos Sexagenários e à lei de 7 de novembro de 

1831, estas foram mencionadas poucas vezes dentro dos processos ocorridos em Barbacena 

como foi dito acima. Todo o restante dos processos foram pautados na Lei do Ventre Livre. 

Veja a Tabela abaixo: 

 

PROCESSOS LEVANTADOS E ANALISADOS SOB AS LEIS VIGENTES O.F. 

(ORDENAÇÕES FILIPINAS). LEI DO VENTRE LIVRE (LEI DE 1871). 

 

                                                 
147 XAVIER, Regina Célia Lima.  A conquista da liberdade. Libertos em Campinas na segunda metade do 
século XIX. Campinas: Área de Publicações, CMU/ UNICAMP, 1996. P 65-70. Passim. 
148 Devemos afirmar que este termo foi utilizado por Regina Célia Xavier para distinguir o direito positivo e 
legal de outras formas de regras e procedimentos entendidos também como constituição de direitos 
costumeiros e tradicionais. Ver: XAVIER, Regina Célia. Ibidem. P. 59.  
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Ano Tipos de processos. Nº Sentença. Código/ lei. 

1837 Libelo de liberdade 1 N/C Civis e Criminaes 

1845. Proclamação de liberdade 1 Escravidão O. F. Lei de 1753. 

Lei. 1680 

1855. Manutenção de 

Liberdade. 

2 Liberdade. O.F. / lei 1609. 

1855. Ação de Liberdade. 1 Liberdade. O.F. / lei 1609. 

1859. Manutenção de 

Liberdade. 

1 Liberdade. Ord fil/ Cost de 

1824. 

1860. Manutenção de 

Liberdade. 

1 Liberdade. O.F. / lei 1609. 

1863. Interditos possessórios. 1 A. libertos. O.F. /Cost de 
1824. 

1868. Manutenção de 

Liberdade. 

1 N/C. O.F.  Lei 1609. 

N/C. Ação de Liberdade. 1 N/C. Excesso de 

castigo. Pecúlio. 

1873. Ação de escravidão. 1 Liberdade. Lei de 1871. O.F 

1875. Ação de Liberdade 1 Liberdade. Lei de 1871. 

 

1876. Ação de Liberdade. 1 N/C. Lei de 1871. 

1876. Ação de Liberdade. 1 Liberdade. Lei de 1871. 

1877. Ação de Liberdade. 1 Liberdade. Lei de 1871. 

1877. Ação de Liberdade. 1 N/C Lei de 1871. 

1878. Ação de Liberdade. 2 Liberdade. Lei de 1871/ O. F. 

1878. Ação de Liberdade. 1 N/C. Lei de 1871 
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1881. Ação de Liberdade 1 N/C. Lei de 1871. 

1882. Ação de Liberdade. 1 N/C. Lei de 1871. 

1883. Ação de Liberdade. 2 Liberdade. Lei de 1871. 

1883. Ação de Liberdade. 1 N/C Lei de 1871. 

1884. Ação de Liberdade. 1 N/C. Lei de 1871. 

1884. Ação de Liberdade. 3 Liberdade. Lei de 1871. 

1884. Contrato de trabalho p/ a 

liberdade 

1 liberdade Lei de 1871. 

1885. Ação de Liberdade. 2 Liberdade. Lei de 1871. 

1886. Ação de Liberdade. 1 Liberdade. Lei de 1871/Lei de 

1885. 

1886 Ação de Liberdade. 1 Liberdade. Lei de 1831. 

1887. Ação de Liberdade. 1 Liberdade. Lei de 1871. 

1888. Ação de Liberdade. 1 N/C. Lei de 1831 

Fontes: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi” 

 

 Colocamos todas as ações cíveis encontradas no arquivo da cidade de Barbacena em 

uma tabela. A exposição é extensa, mas faz-se necessária para uma reflexão mais 

agregadora do contexto histórico de expansão do desmonte do escravismo nesse Termo do 

interior mineiro e para compreendermos as mudanças ocorridas nas peças jurídicas antes e 

após a década de 1870. Esse cenário  se desenvolveu e se transformou tendo como 

fundamento configurações sóciopolíticas e jurisdicionais ocorridas desde os finais da 

década de 1830 e 1840 até os últimos anos da escravidão no Brasil.  

Nessa tabela será possível visualizar como as antigas leis inerentes às Ordenações 

Filipinas e alvarás régios vão desaparecendo ao longo das décadas de 1870 e 1880 e dando 
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lugar predominantemente aos regulamentos da Lei do Ventre Livre e suas disposições. 

Pode-se perceber que a partir de 1873 praticamente todas os processos são ações de 

liberdade, propriamente ditos, e se apóiam na lei de 1871. A relação de processos 

demonstrados no quadro abaixo ressalta a força com que a Lei Rio Branco foi utilizada no 

Termo de Barbacena e respaldou conflitos de senhores e escravos com suas famílias no 

campo jurídico.   

No arquivo histórico da cidade de Barbacena, foram analisados todos os processos 

encontrados referentes a ações de liberdades, os quais estão relacionados acima e retratam 

o longo processo de transformação do arcabouço tanto jurídico, quanto costumeiro que 

emaranhavam as peças institucionais das legislações. Também são perceptíveis as 

redefinições e rearranjos das normas sociais e tradicionais da escravidão. Esse processo de 

modificação dos arcabouços judiciais, socioculturais e mesmo tradicionais da sociedade 

escravista da segunda metade dos oitocentos no Brasil, reordenou as relações de poder 

paternalista e os conflitos sociais. Ainda ressignificaram as formas de resistência a esse 

mesmo poder costumeiro de dominação, causando uma abertura ainda maior do espaço de 

luta dos escravos contra seus senhores nas barras da lei e do direito costumeiro.  

Devemos enfatizar que, na segunda metade do século XIX, ambíguos campos de lutas 

sociais e novas relações de dependência, negociações, como lealdades verticais entre 

senhores com seus escravos e ex-cativos, se ampliavam, adensando a crise da escravidão. E 

essa conjuntura se adensou também nas áreas mais apegadas ao escravismo, como foi o 

Termo de Barbacena. Essa era uma realidade neste local, mesmo que os processos de 

manutenção anteriores, bem como as ações de liberdades posteriores à Lei do Ventre Livre, 

continuassem informados por um contexto em que era reforçado o direito de 

propriedade.149  

 No concernente ao Termo de Barbacena, há uma única ação de escravidão que figura 

na documentação do arquivo da dita cidade, referente ao ano de 1873, mesmo assim 

remete-se a um caso de compra de uma escrava por um senhor de fora deste Termo. 

Escrava que não se encontrava matriculada, sendo assim libertada com a ajuda de seu 

antigo senhor e vendedor que, de acordo com a alegação do advogado do comprador, 

estava fazendo manobras para ludibriá-lo em seu direito de propriedade. E,  através dessa 

                                                 
149 MATTOS, Hebe Maria.Op.cit. P.184 
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artimanha, o vendedor pretendia continuar com Malvina, sua antiga cativa, apoiando-a em 

sua liberdade.  Segundo Hebe Mattos e Keila Grinberg, a realidade local, como mostra esse 

trabalho, vem atestar, para a necessidade de não se analisar em blocos gerais espaços e 

contextos regionais extremamente diferenciados nem enquadrá-los em processos uniformes 

e uniformizantes150.  

A defesa da liberdade  para essa libertanda foi feita de forma muito interessante. O 

advogado que representa a escrava com o aval de seu antigo senhor contra seu atual 

proprietário é o Senhor  Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, um habilidoso profissional do 

campo judiciário de Barbacena151.  

No processo, o senhor vende uma escrava enganando o comprador, segundo suas 

informações, dizendo que a cativa havia sido matriculada, o que não era verdade. De 

acordo com os dispositivos legais, pela irregularidade praticada, esta cativa era considerada 

livre. Dessa forma, o procurador senhorial (do proprietário comprador), baseando-se no art. 

19 do Dec nº 4835 de 1º dezembro de 1870, propõe uma  ação de escravidão. O mais 

intrigante é que a escrava desapareceu das vistas de seu comprador na época em que ele foi 

buscá-la, sendo conivente com esse ato seu antigo senhor. 

 É bastante plausível que Malvina e seu antigo amo estivessem de acordo em 

concretizar a conquista da liberdade numa ação engendrada em uma negociação 

paternalista entre senhor e escrava. Negociação que, no sentido de seu antigo proprietário 

diante de uma irregularidade legal por não tê-la matriculado, visava evitar um prejuízo 

financeiro, caso a escrava Malvina fosse libertada ainda em seu poder. E com o auxílio 

desse temor, possivelmente teria ajudado Malvina em uma jogada arriscada para conquistar 

sua liberdade. A possível estratégia se engendrou dentro da tentativa de ganhar algum 

dinheiro em uma venda, que de fato não se realizaria legalmente. Nesse caso, seria um 

golpe de um senhor contra outro, que, diante de tantos objetivos conflitantes, o proprietário 

vendedor ainda armava a situação como um artifício para sair no lucro e preservar a 
                                                 
150 MATTOS, Hebe Maria.  Ao Sul da História. São Paulo: Brasiliense, 1987. P.118-119. Passim. “Introdução 
e Parte I: Direitos Civis”. In: GRINBERG, Keila. O Fiador dos Brasileiros. Op. Cit. P. 13-126. Passim. 
151 Antonio Carlos Ribeiro de Andrada neste processo é o advogado que atua a favor da liberdade da escrava 
Malvina. Porém, o mais interessante é que este é também um senhor escravista no sentido que em 1881 
aparece como proprietário de uma cativa “Felissíssima” recebendo um pecúlio para libertá-la.  Também em 
1873, mesmo ano da defesa da escrava,  vende quatro escravos, uma família inteira, a Sebastião Pereira 
Barboza. Nestas condições estes homens eram advogados que cumpriam sua função jurídica sem assumir 
convicções abolicionistas, ou mesmo antiescravistas. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. 
Livro de Compra e Venda de Escravos. Cx: 42. Ord: 24. 1872 a 1874. 2SVC. 
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relação senhorial com Malvina. Pelas entrelinhas do processo, essas informações podem 

ser inferidas, dado o fato de que o antigo proprietário vendedor atua a favor de Malvina 

essencialmente no ato de não revelar seu paradeiro. Também pode ser que este não 

conhecesse os esconderijos de Malvina. Será que não? 

Diante desta realidade conjuntural o autor do processo, mesmo prejudicado, desiste da 

ação de escravidão e entra com um outro processo tentando reaver o dinheiro pago por ele 

ao antigo proprietário da escrava Malvina. No final desta história a escrava conquista 

finalmente sua liberdade, mas a arenga entre os dois senhores continua encarniçada.  

Entretanto, ainda muito interessante é a retórica utilizada pelo advogado que 

representa a parte da cativa nesta ação de escravidão. Este faz uso tanto da Lei do Ventre 

Livre, como também de rituais de posses coloniais intimamente entrelaçados aos 

dispositivos desta lei, para afirmar a improcedência de qualquer processo judicial movido 

pelo comprador. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada reitera a improcedência do processo 

complementando que segundo as regras legais ele não verificou a matrícula de acordo com 

a lei 2040 de 1871 antes de realizar o negocio e mesmo por não ter assumido a posse 

costumeira da cativa de acordo com as normas sociais e tradicionais de domínio. Segundo 

Ribeiro de Andrada: 
Por que é direito, que para a aquisição do domínio não basta simplesmente o 

título, mas deve acender a tradição, isto é, a entrega da causa, que é o único meio de 
passar o domínio do vendedor para o comprador, o que não se realizou para com o 
autor como confessa no art 2º de seu libelo. Por que não tendo o autor como 
comprador tomado do vendedor entrega da ré, em face da Ord. Liv. 4 Tit.5 
parg.1ºnão pode ser considerado senhor da mesma, pelo que carece de ação para 
pedir que seja ela declarada sua escrava 

Demais, por que o autor quer, considerar a ré, como sua propriedade não 
obstante o que se há dito, então a falta da matricula da mesma pode ser atribuído à 
incúria e negligencia de sua parte, não somente porque não devia aceitar do 
vendedor a escritura de f. s. 8, dentro do prazo determinado pelo Reg Cit Art.10, 
sem pedir a apresentação da relação ou certidão da matricula da ré, como também. 

 Porque não devia aceitar a asseveração do vendedor de que a ré estava 
matriculada na Estação Fiscal, sem averiguar nesta a verdade de tal asserção, 
porque aquele sempre se negou a fazer entrega desta, como afirma em seu libelo. 
Nestes termos porque em face do Art. 8 par 2º  da Lei 2040 de 28 de setembro de 
1871 é a vista do exposto, deve o autor ser julgado carecedor da ação e a ré 
declarada livre como livre é.152   

   
   Nesta longa citação são confirmadas as demonstrações de Hebe Mattos e Grinberg, 

assim como a afirmação da Chalhoub sobre a garimpagem e a força do universo das 

                                                 
152  Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi” Ação ordinária de escravidão: Cx: 90. Ord: 21. 
1873.2SVC. 
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relações de poder e costumeiras intermescladas e respaldando o funcionamento do próprio 

arcabouço jurídico de construção das leis e de uma jurisprudência no império do Brasil. 

Jurisprudência esta, que deveria dar conta de resolver arengas cada vez mais constantes e 

afincadas entre proprietários e seus escravos no campo do direito positivo em sua 

formalidade liberal-escravista em processo de construção.   

Em períodos anteriores ao ano de 1871 em Barbacena, todas as ações são 

movimentadas pelos escravos através de seus curadores, como ações destinadas a manter 

ou proclamar uma forma de autonomia e concepção de mundo tida pelos cativos e libertos, 

autores dos processos, como condição de liberdade adquirida. Elas predominantemente 

foram impetradas  com o objetivo de denunciar ou mesmo lutar contra uma possível 

tentativa de escravização ou mesmo uma escravidão considerada ilegítima e ilegal. Estes 

processos também foram motivados pelas necessidades de regulamentar a condição 

jurídica de autores como pessoas libertas, pela razão de já viverem juntos da família como 

“se livres fossem e vivendo sobre si”. Com este sentido, estas ações foram impetradas por 

cativos ou libertos com suas famílias em razão das várias e violentas ameaças feitas por 

supostos senhores ou herdeiros de antigos proprietários. Estes senhores ameaçavam  

vender o autor ou seus familiares, bem como  retorná-los ao cativeiro pela força da lei, das 

redes de influência, interesse e dependência pessoal ou mesmo da própria violência física. 

 Em 1868 Antônio Rodrigues, um liberto, juntamente com Joaquim Ferreira entra com 

uma ação de manutenção de liberdade para manter seu filho em sua companhia, diante das 

tentativas de seu suposto senhor reescravisá-lo e retaliá-lo. João Luís de Lima que se dizia 

possuir o usufruto dos serviços do filho de Antônio por disposição testamentária de sua 

mulher tentava reaver seu suposto “escravinho” por meio de represálias e pressões à 

família de Antônio. Mas, João de Lima não entrou com uma ação de escravidão, somente 

respondeu judicialmente a iniciativa do pai do libertando também chamado Antônio. No 

decorrer da ação, Antônio pai alega que ele e sua mulher Maria Africana ficaram livres 

após a morte de seu legítimo senhor esposo de dona Rosa Maria de Almeida, que após a 

morte deste, decorrido algum tempo casou-se novamente com o senhor João Luís de Lima. 

Depois do falecimento desta senhora, o senhor João Luis de Lima, atual esposo de 

dona Rosa reivindicou ser herdeiro de seu espólio, portanto do “crioulinho Antônio”. Na 

iminência do resgate de Antônio filho para o poder de João de Lima, seu pai aciona as 
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redes de compromissos e apadrinhamentos forjadas ao longo das relações paternalistas e da 

sua experiência como escravo na região, como também na condição de liberto no mundo 

dos livres. Estas articulações conjugaram-se com o objetivo de Antonio pai acessar a 

justiça e os favores sociais na comunidade local junto a testemunhas para comprovar a 

legitimidade da outorga da liberdade por seu legitimo senhor já falecido. Como para atestar 

a condição efetiva de seu filho como pessoa livre por viver como tal efetivamente junto à 

família153. Devemos asseverar que uma rede de solidariedades afirmada em uma localidade 

como Barbacena fortemente apegada na escravidão comprova as convicções de que o 

acesso às barras da lei exigia precondições forjadas nas relações de poder pessoal e nas 

formações familiares dentro da comunidade. Estas condições essenciais para assegurar o 

acesso dos oprimidos à justiça se configuravam em componentes que incidiam na própria 

condição de relacionamentos de algumas comunidades e famílias escravas e de libertos 

existentes na região. Eram estas condições de relacionamentos que os diferenciavam da 

homogeneidade e generalização artificial do escravismo, ou seja, libertos e escravos com 

suas famílias que adquiriam espaços de autonomia e construíam laços de solidariedade no 

local que os diferenciava do resto da escravaria. Sendo a família de Antonio uma unidade 

que se enquadrava nestas diferenciações internas à relação de cativeiro e libertação no 

Termo de Barbacena na segunda metade do XIX.  

A professora Hebe Mattos em seu livro “Das cores do Silêncio” discorre sobre a 

importância da família como capital social básico para potencializar a expectativa ou 

mesmo a concretização da liberdade. Aborda ainda a importância fundamental da memória 

geracional para conservar de geração em geração o conhecimento de um cativeiro ilegítimo 

ou de uma liberdade outorgada a um antepassado. Hebe Mattos defende que estes recursos 

sociais, psicológicos e familiares eram intrínsecos às relações pessoais horizontais e 

verticais que se justapunham e se interinfluenciavam para possibilitar a conquista ou 

mesmo a tentativa de alcançar a liberdade.154  

Vimos na ação de proclamação de liberdade realizada em 1845 por Francisco Pardo e 

sua família que sua argumentação principal era o fato de sua avó ter sido escravizada pelo 

homem o qual era patrão dos pais dela. Um dos pontos que o curador de Francisco bate é a 

                                                 
153 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi” Ação de manutenção de liberdade. Cx:163 Ord: 
33. 1868. 2 SVC.  
154 MATTOS, Hebe, Maria. Das cores do Silêncio. Op. Cit. P.174 -177. Passim. 
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vinda de José Vaz de Moraes para os sertões de Minas Gerais rompendo a convivência 

com pessoas que reconheciam a condição de livre de sua avó dificultando assim a defesa 

de sua liberdade. Portanto, pela preservação da memória geracional e da consciência da 

ilegalidade do cativeiro de uma antepassada, transmitida aos seus descendentes e após a 

construção de novos laços de apadrinhamento e dependência em Barbacena na comunidade 

tanto de escravos quanto de homens livres, é que foi possível para Francisco Pardo e sua 

família impetrar a referida ação de proclamação de liberdade.   

Antônio também manteve a memória de sua libertação e de sua mulher passada para 

seu filho e conservada na dimensão de seus vínculos com homens livres da região. 

Memória familiar que, diante das transformações da sociedade escravista na segunda 

metade do século dezenove possibilitou que a família de libertos embrenhassem em uma 

arenga contra senhores de escravos ávidos pela concretização de seu direito de propriedade 

diante da posse dos serviços de seus escravos, como foi o caso de João de Lima com o 

crioulinho Antônio.  

Duas alegações se afirmam por parte do autor, do curador e de testemunhas 

arregimentadas pelo liberto Antônio. Uma baseada no direito de liberdade pelo fato do 

“crioulinho Antônio” já viver como livre de costume e de fato na sociedade junto de sua 

família como livre “que é”, por ser socialmente conhecido e reconhecido na comunidade 

em que viviam e pela regras do costume e da tradição como pessoa livre. E outra, que 

confronta o direito de propriedade em seu espírito com sua própria matéria, baseando-se no 

fato da libertação do casal, pais de Antonio, ter sido legitimamente efetivada pela decisão 

de seu verdadeiro senhor, a quem o direito de propriedade realmente cabia de forma 

inviolável. Realidade esta que concretizava o direito de propriedade em direito de 

liberdade, além deste último já ser entendido como direito natural ao ser humano e 

universal à sociedade. 

No que toca esta ação, é muito possível que Antônio pai realmente acreditasse na 

força da autoridade senhorial como forte componente legitimador de sua condição de 

liberto. Porém,  e certamente, sua crença estava articulada a uma aceitação e leitura do 

paternalismo de forma radicalmente oposta à leitura deste ethos de dominação pelo senhor 

que reivindicava a posse do crioulinho Antonio. Sendo desta maneira, o poder senhorial da 

outorga da liberdade acionado segundo sua própria cosmovisão de um paternalismo 
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transformado e traduzido de acordo com as convicções das famílias escravas e seus 

representantes no campo judicial155.   

Em relação ao Termo de Barbacena, não temos ações de escravidão numa proporção 

equiparada às ações de manutenção e ações  de liberdade. O que pode apontar para seu 

desaparecimento ao longo do século ou sua inexistência em números mais significativos156. 

Contudo, a totalidade relacional dos conflitos e ajustamentos derivados do agravamento 

das tensões sociais com a crise do escravismo no Termo de Barbacena é concretizada,  

principalmente quando confrontamos estes resultados com os resultados das 23 ações de 

liberdade, 1 de contrato de trabalho para liberdade e 1 única ação de escravidão impetrada 

após da Lei do Ventre Livre, equivalente a 25 processos.  

Com estas confrontações supracitadas, pode-se observar que depois de 28 de setembro 

1871, dezessete sentenças são favoráveis à liberdade acompanhadas de oito ações, cujo 

resultado não consta em suas últimas folhas, devido a extravios de partes de documentos 

ou interseções nos processos por embargos do juiz de direito da região por causa de 

irregularidades. 

 Relativo aos vinte e quatro processos de ações de liberdade e escravidão, mais um 

outro de contrato de trabalho para a liberdade, que envolvem acordos, confrontos, vitórias 

e derrotas da autoridade de senhores frente ao potencial de luta e resistência de escravos e 

suas famílias, estão intrínsecas a estes as circunstancias críticas de perda de autoridade 

moral dos proprietários dentro do escravismo. Nesta direção podemos afirmar que os 

conjuntos destas ações cíveis vêm demonstrar um processo de deterioração escravista 

fortemente presente no Termo de Barbacena. Conjuntura esta que gradativamente assolava 

a política de domínio escravocrata e que políticos, senhores de escravos, intelectuais desta 

localidade  e outros grupos dominantes deste Termo teriam que conviver nos finais do 

oitocentos. 

 No caso de somarmos os dezessete processos a favor da liberdade ocorridos após a lei 

de 1871 com as cinco manutenções de liberdade realizadas antes deste ano, cujas sentenças 
                                                 
155Ver: GENOVESE, Eugene D. A terra prometida. Op. Cit. P.25 
156 No atinente aos processos de manutenção da liberdade podemos observar que  nesta localidade do interior 
mineiro, a partir de 1837 decorreram oito processos, entre eles uma única ação propriamente de liberdade, 
dos quais cinco tiveram a libertação declarada como sentença, um confirmou a escravidão sentenciada em 
primeira instância e outros dois não possuem resultado mencionado, o que não exclui a relação conflitual 
intrínseca ao seu conteúdo. 
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libertam cativos, vamos ter 22 processos que decidem a favor da liberdade dos escravos 

durante a segunda metade do século XIX. Portanto, a crise da escravidão e as pressões 

escravas pela liberdade claramente aumentaram ante as vistas e as forças de domínio 

senhorial em Barbacena, como em várias partes do império na segunda metade oitocentista  

E estes acontecimentos pediam por parte dos proprietários medidas e manobras imediatas 

na sustentação de seu paternalismo senhorial e de sua autoridade social frente aos demais 

cativos das fazendas, como perante aos libertos que comporiam a maioria grupos de 

trabalhadores da região do Termo de Barbacena.  

 Metodologicamente falando, estas ações são pouco significativas se analisadas de 

forma isolada da realidade e fora do contexto material e cultural do Termo de Barbacena, 

que esteve intimamente orquestrado à estrutura escravista mineira em crise. Mais ainda, se 

não as relacionarmos com as transformações econômicas, culturais e jurídicas em 

desenvolvimento na segunda metade do  século XIX em todo o Império do Brasil. 

Entretanto, quando as relações sociais e jurídicas retratadas nestas documentações são 

cuidadosamente articuladas em seu contexto estrutural e conjuntural específico; quando 

são conjugadas a outros conteúdos históricos, esta documentação pode apresentar histórias 

das mais intrigantes. Relações sócio-juridicas estas referentes às várias fontes como as 

ações de liberdade ampliadas a partir da Lei do Ventre Livre, as ações de manutenção de 

liberdade anteriores a esta data, notícias de jornais e as escrituras de compra e venda de 

escravos157, onde nestas documentações são denunciados muito dos aspectos do 

agravamento da crise da escravidão por que passava Barbacena e seu Termo.  

Quando as oito ações anteriores a Lei Rio Branco (Lei de 1871) são cruzadas com a 

ação de escravidão impetrada em 1873, com a ação de interditos possessórios envolvendo a 

luta pela posse de uma fazenda por libertos e um senhor de escravos em 1863, com mais 

vinte e três ações de liberdade ocorridas após 1871 e uma ação para regulamentar contrato 

de trabalho por um escravo condômino em 1884, fica evidente o agravamento das tensões 

sociais entre senhores e escravos e suas famílias em Barbacena. Fica clara, também, a 

tentativa de senhores em se remanejar neste contexto frente a um “aparente pequeno” 

número de ações de liberdade, também apenas aparentemente inofensivas, existentes no 

                                                 
157 Estas fontes serão estudadas mais acuradamente no que tange aos curadores senhores de escravos e as 
relações com as análises do tráfico interno ocorrido em Barbacena. Discussões estas que serão realizadas no 
terceiro e quarto capítulo.   
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Termo de Barbacena. Estes processos judiciais, principalmente, quando contextualizados a 

partir da década de 1850 atestam a ampliação vertiginosa  das contendas pela liberdade por 

parte de cativos e suas famílias158 e pela manutenção da legitimidade da escravidão ou 

pelos laços de dependência e interesse por parte de senhores. Embates estes construídos 

dentro da experiência do cativeiro e suas ambigüidades e complexidades históricas. 

 Quanto aos acontecimentos que numericamente aparentam formas inofensivas, 

Eugene Genovese afirma sobre os movimentos contra a escravidão, instituição que 

ocupava um forte lugar no contexto do século XIX, e que era contestada no Norte dos 

Estados Unidos e na Europa sua existência: 
Se a escravidão ocupava determinado lugar  na época em que um movimento 

repentino estava surgindo contra ela na Europa e no Norte dos Estados Unidos, 
então, nenhum ataque poderia ser considerado inofensivo. A força persistente 
mesmo diminuída, de uma atitude envergonhada relativa à escravidão ameaçava 
resultar em desastre, já fornecia uma cunha aberta ao abolicionismo159. 

 
 

Neste sentido, apoiando-nos em Genovese, devemos afirmar que mesmo em finais da 

década de 1830 e 1840 a legitimidade da escravidão passava por amplas transformações e 

já passava por algumas pressões diante da conjuntura do ataque internacional à instituição 

escravista realizadas por  potências como a Inglaterra, como também por revoltas ocorridas 

em 1835 na Bahia e mais especificamente a revolta de Carrancas ocorrida em Minas Gerais 

em 1833. Mesmo que estas revoltas internas tenham espocado com implicações locais e 

políticas específicas, não deixam de denunciar a nova composição e destino que tomava o 

escravismo e seu referencial de legitimidade no Brasil após o ano de 1831 com a formal 

proibição do tráfico de escravos africanos.  

Sobre as ações de manutenção, escravidão e as ações de liberdade160 ocorridas em 

Barbacena após 1837, mais uma ação de contrato de trabalho, mesmo sendo um número de 

                                                 
158  7  de manutenções e 1 ação de liberdade, anteriores a 1871 para 23 ações de liberdade e 1 de contrato de 
trabalho para liberdade e 1 ação de escravidão posteriores a esta data. Sendo que há uma ação de liberdade 
(cx: 180 ord: 35. 2 SVC), que está com apenas uma folha e é impossível saber se esta  se trata de um processo 
anterior ou posterior a 1871.  Por isso optamos por mencionar 23 ações de liberdade posteriores a 1871 devido 
à certeza das datas das mesmas. Malgrado esta ação de liberdade estar sendo utilizada em outras partes do 
capítulo, este fragmento acima citado não foi incluído nas somas acima realizadas para atestar as sentenças de 
liberdade, porém é incluída na tabela e nas análises qualitativas do processo de crise da escravidão em 
Barbacena. 
159 GENOVESE, Eugene D. O Mundo dos senhores de escravos: dois ensaios de interpretação. Trad. Laís 
Falheiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. P. 147.   
160 Buscamos diferenciar ação de manutenção de liberdade de ação de liberdade, malgrado suas essenciais 
semelhanças no que toca o questionamento da política de domínio senhorial e o direito de manutenção de 
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trinta e três quando incluídas as posteriores a 1871, estas podem ser consideradas um 

pequeno número quando confrontadas com ações do Rio de Janeiro e de Campinas161. 

Todavia, ressignificando a realidade do Termo de Barbacena para suas estruturas e 

organizações regionais do interior mineiro no contexto da segunda metade dos oitocentos, 

esta localidade, sofre um espocar de ações de liberdade e outros processos relativos à 

libertação após a promulgação da Lei do Ventre Livre. Podemos observar que as ações 

cíveis de liberdade ocorridas neste Termo aumentam vertiginosamente após 1871 quando 

estas são comparadas e somadas com as manutenções e ações de liberdade existentes nas 

décadas de 1830 e 1860. Ainda outro fator incide sobre o suceder destes processos em 

Barbacena. Suas ocorrências ultrapassaram numericamente as realizadas nos tribunais de 

São João Del Rei que possuiu 22 ações de liberdade de acordo com o levantamento da 

historiadora Fátima Rodrigues em sua totalidade 162 no  mesmo período mineiro. 

 Estas colocações respaldam nossas análises de que o número de trinta e dois 

processos de liberdade163, um processo respeitante à escravização, um de contrato de 

trabalho para liberdade e outro de interditos possessórios movidos por libertos contra 

                                                                                                                                                     
posse do senhor sobre a pessoa do escravo. Esta diferenciação se faz necessária pelo fato destas ações em 
Barbacena assumirem características marcantes. As manutenções de liberdade têm como ponto fulcral a 
manutenção da liberdade de indivíduos que segundo suas alegações estavam sofrendo represálias de senhores 
que se diziam seus proprietários, uma vez que já viviam como livres pela outorga da  liberdade pelo legitimo 
senhor ou por uma condição de liberdade que teria sido tirada arbitrariamente distorcendo a constituição do 
império (1824) e mesmo o costume. Na única ação de liberdade existente antes de 1871, a contestação da 
escravidão baseia-se na legitimidade da liberdade que esteve condicionada ao cumprimento da prestação de 
serviços. Em todos os outros processos ocorridos depois de 1871, o questionamento da escravidão se baseia 
no direito do escravo pagar por sua liberdade de acordo com a Lei 2040 de 1871, como também na Lei dos 
Sexagenários de 1885 e no argumento da entrada ilegal de africanos escravizados após a lei de 1831. 
Argumentações e pressões que confrontaram diretamente os pilares da escravidão como regime, como sua 
legitimidade tendo como base as leis que aboliriam gradualmente a escravidão. Realidades estas que 
aumentavam as corrosões no poder moral dos senhores por tirar de suas mãos, mesmo do legitimo senhor, o 
poder de alforriar.  
161 ABRAHÃO, Fernando Antônio. As ações de liberdade de escravos do tribunal de Campinas. Campinas: 
São Paulo: UNICAMP, Centro de Memória, 1992. P.5 “Até a abolição da escravatura em 1888, a comarca de 
Campinas  possuía 4 ofícios. Nos 3 primeiros encontramos 157 ações de liberdade(...)”. MATTOS, Hebe 
Maria. Das Cores do silêncio. Op. Cit. P.173. “Este processo é uma das 380 ações de Escravidão e Liberdade 
que, por todo o século XIX, pude reunir nas caixas referentes à Corte de Apelação no Arquivo Nacional”. 
162 Levantamento realizado pela historiadora Fátima Rodrigues para conclusão de sua monografia de pós-
graduação Lato Sensu em história de Minas, século XVIII e XIX. UFSJ. Ações estas existentes no Arquivo do 
Museu Regional  de São João Del Rei. A historiadora alega que até a data de sua pesquisa o que foi 
encontrado das ações de liberdade chega a 22 processos.  
163  Estamos inserindo nesta contagem que totaliza 35 processos (incluindo o de interditos possessórios), uma 
ação de liberdade anteriormente citada que não menciona data por ser um fragmento, não sendo, portanto 
incluído na última soma dos trinta e três processos de liberdade e escravidão citados acima. Arquivo Histórico 
Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de liberdade. Cx: 180. Ord: 35. Data: ? 
 2 SVC. 
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senhores de escravos não é pouco para o perfil socioeconômico de Barbacena e muito 

menos insignificante enquanto expressão do agravar da crise do escravismo mineiro. 

Principalmente por existirem em um número superior aos encontrados no Termo de São 

João Del Rei, localidade muito importante no século XVIII e em todo o século XIX. 

 No que concerne às ações de manutenção de liberdade precedentes à lei de 1871,  

como as ações de liberdade posteriores a esta, fica patente, a força moral e social, como 

econômica das relações de solidariedades familiares e de compadrio no cerne da luta de 

classes164 retratadas nestes processos que refletem a desagregação escravista na sociedade 

como um todo.  

Nas histórias narradas nestas fontes, as tensões, as negociações conflituais, as redes de 

afeições verticais e horizontais entre desiguais estão quase sempre respaldadas por densas e 

decisivas redes clientelares, de parentelas, casamentos e compadrios. Estas redes, 

correlações de força e ajustamentos acomodatícios se ramificavam tanto por parte das 

classes proprietárias na tentativa de reforço do seu poder moral em processo de corrosão, 

quanto por parte dos membros das classes dominadas como os escravos, homens livres 

pobres e libertos com suas famílias. Estes atores de forma diferenciada seguiam em suas 

relações sociais gerando expectativas, exigências e compromissos recíprocos para alcançar 

as vantagens em jogo no campo da escravidão e da liberdade.  

Portanto, os campos onde as relações pessoais e coletivas se construíam eram 

entendidos pelos atores sociais, durante seus relacionamentos cotidianos, de forma 

diametralmente variada e até oposta de acordo com suas concepções de mundo relativas a 

cada indivíduo e grupo social. Cosmovisões estas que em seus referenciais culturais e 

morais articulavam diferenciadas formas assumidas de acordo com as divergentes e 

conflituosas leituras realizadas por diferenciados atores sociais. Estas complexas e variadas 

formas de enxergar o mundo, como as relações humanas  entre senhores e seus escravos, 

faziam com que a idéia de legitimidade da própria escravidão se tornasse um dos 
                                                 
164 Utilizaremos o conceito de classe para respaldar nossas concepções sobre os estudos da escravidão 
baseando-nos na conceituação construída por Edward. P.Thompson, onde este conceito pode ser utilizado 
mesmo em contextos de conflitos sociais em que os agentes históricos não se entendiam em termos classistas. 
Para tanto, seguiremos as diretrizes do conceito de classe a partir de duas dimensões conceituais: Uma com 
direção ao contexto histórico empiricamente observável. E como uma categoria de análise ou heurística em 
que os recursos contextuais e analíticos para organizar uma evidência histórica, cuja correspondência direta é 
muito mais escassa no sentido em que luta de classes e o conceito de classe social são conceitos 
indissociáveis. THOMPSON, Edward.P. As peculiaridades dos ingleses E outros artigos. Org. Antonio Luigi 
Negro, Sérgio Silva. Campinas. São Paulo: UDUNICAMP, 2001. P. 273. 
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instrumentos de agressão à própria estrutura de dominação, sejam elas as estruturas 

ideológicas, sociais, jurídicas e políticas.  

No caso dos processos anteriores a 1871 isto é perfeitamente visível, quando um 

escravo, com sua família, impetra por meio de um curador uma ação de manutenção de 

liberdade. Nestes processos vários autores alegam em termos jurídicos que sua antiga e 

legitima senhora libertou suas mães em uma verba testamentária. Sendo sua liberdade  

legitima e legal pela autoridade legislativa e pelo direito costumeiro do senhor dispor de 

sua propriedade por meio de sua liberdade garantida por este poder que as leis costumeiras 

e as Ordenações Filipinas outorgam aos senhores. Outra argumentação fortemente utilizada 

de forma ambivalente é o princípio do direito romano de que o parto segue o ventre. Estas 

regras do direito português e do direito romano canônico, conjugadas à constituição de 

1824 e ao código penal em formação (artigo 179) implícito na constituição, figuravam 

nestes períodos, como armas jurídicas densamente amoladas que se digladiavam no 

decorrer das emulações sócio-judiciais entre senhores e famílias escravas ou libertas. 

As armas instrumentalizadas em meio a estas lutas nas barras da lei por homens 

experientes com as formalidades legislativas, hábeis na retórica jurídica no que toca as leis 

portuguesas e arcabouços liberais como eram os advogados deste Termo, escancaravam as 

regras do sistema jurídico imperial. Desta forma estes atores alargavam o campo de 

conflito social no enfrentamento entre senhores e escravos nos tribunais desta localidade. 

Estas armas jurídicas seguiam manejadas por parte de curadores de escravos nas 

manutenções de liberdade de Barbacena, aniquilando com a própria força da ideologia 

formal do dominador a política de domínio privado dos senhores165. Este embate no campo 

das interpretações das leis e do costume retorcia e redefinia em novos parâmetros contra as 

classes proprietárias escravistas a mesma força ideológica e moral subsidiada pelas leis e 

concepções senhoriais gradualistas e paternalistas. Eram estas concepções que apoiavam a 

autoridade dos senhores no cerne da iminente necessidade de sustentação de seu poder em 
                                                 
165 Hebe Mattos afirma que “Na segunda metade do século XIX, a pressão tradicional pelo trânsito da 
escravidão à liberdade extravasava  o limite do poder privado dos senhores e se fazia presente nos tribunais, 
questionando judicialmente os limites daquele poder. Como o recurso à violência, por parte dos senhores, esta 
possibilidade não precisava ser generalizada, bastava seu caráter exemplar para comprometer na medula o 
exercício daquela autoridade”. In: MATTOS, Hebe, Maria. Das Cores do Silêncio. Op. Cit. P. 186.  Chalhoub 
também evidencia o papel dos processos para liberdade principalmente os da segunda metade dos oitocentos e 
os movimentos do campo jurídico e suas autoridades, assim como as ações de cativos para comprometer a 
política de domínio escravista que fundamentava e fundamentava-se na legitimidade do cativeiro. 
CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade. Op. Cit. P.102-151. Passim.    
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meio ao avançar da crise do regime escravista em processo de desagregação na segunda 

metade dos oitocentos também em Barbacena.166 

 Sidney Chalhoub analisa estas relações de força em torno das ações de liberdade 

ocorridas na Corte em meio ao avançar da segunda metade do século XIX. Este 

pesquisador averigua as multiplicidades de significados e a complexidade da relação de 

escravidão desde períodos coloniais no Brasil. Ele afirma que esta se constituiu como um 

conjunto de formas e significados socioculturais dentro de uma característica também 

estrutural para todo o regime escravista no império. Desta maneira, critica as concepções 

historiográficas que enxergaram as resistências e reações dos escravos contra a  escravidão 

somente por meio da fuga e da violência167. 

Em seu livro “visões da liberdade”, Chalhoub demonstra como os curadores de 

escravos, como também estes últimos souberam movimentar-se nas barras das normas 

sociais costumeiras e legais. Com seus recursos sociais, escravos e libertos seguiam suas 

expectativas pela liberdade usando do próprio realismo pragmático embasado pela 

argumentação da legitima vontade de seu antigo senhor. Argumentação que na bagagem 

cultural dos cativos e seus representantes na justiça era reafirmada com o objetivo de 

realizar suas  próprias vontades de libertarem-se do cativeiro. De acordo com o autor, as 

pessoas podem fazer uso de crenças, referenciais culturais e sistemas simbólicos realmente 

acreditando ferrenhamente nestes pensamentos e símbolos ou mesmo simular estar 

acreditando pelas razões as mais diversas. Estas atitudes configuram-se em uma forma de 

sobrevivência, em uma estratégia de resistência ou mesmo reação a uma determinada 

situação ou condição e  não em ações simplesmente hipócritas. Em suas abordagens: 
Um escravo pode “acreditar” nas representações dominantes sobre a alforria 

tanto quanto seu senhor, e ainda assim extrair desse fato lições ou justificativas para 
atitudes diametralmente opostas às expectativas senhoriais. Temos encontrado 
sucessivamente histórias que conduzem a essa interpretação. Acossado por uma 
ação de liberdade, um senhor pode recorrer ao direito de propriedade e à sua 
prerrogativa de dar a essa propriedade o destino que lhe parecer apropriado para 

                                                 
166 Ver: THOMPSON, Edward.P.  Senhores e caçadores: a origem da lei negra.(trad) Denise Bottman. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1987.P.348-361. Passim 
167 Análises estas que em seu contexto veio romper com um referencial de pensamento baseado na democracia 
racial e com as defesas do mito da escravidão benevolente na América portuguesa em relação às colônias 
anglo-saxônicas formadas a partir de uma leitura generalizante das obras de Gilberto Freyre, mas que segundo 
Chalhoub fora de seu contexto de produção, acabaram, por reforçar outras formas de imobilismos míticos 
tangentes à escravidão no atinente a coisificação do escravo. CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma 
história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. P.35-42. 
Passim. 
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fundamentar a legitimidade do domínio exercido sobre o negro em questão. 
Aceitando o fundamento de que é a vontade senhorial a fonte de legitimidade da 
sua condição de cativo ou livre, vimos que negros como Carlota, Pompeu, Cristina 
e tantos outros investiram contra aqueles que se inculcavam seus senhores alegando 
que estes haviam traído a vontade expressa de seus legítimos proprietários. O 
mesmo fundamento ou significado social a inviolabilidade da vontade senhorial 
serve aos desígnios diametralmente opostos da escravidão e da liberdade. E o 
escravo “seduzido” pelos valores senhoriais se afirma e contesta o domínio de 
senhores específicos em nome do dito princípio geral da inviolabilidade da vontade 
senhorial__ a criatura, por assim dizer, ameaça devorar o criador168.  

 

Respeitante as ações de manutenção de liberdade impetradas em Barbacena na 

segunda metade dos oitocentos  antes da promulgação da Lei do Ventre Livre,  todas se 

baseavam na argumentação da legitima vontade senhorial de decidir livremente sobre o 

destino de sua propriedade, como em leis e alvarás portugueses e na idéia de cativeiro 

injusto. Estes preceitos normativos paternalistas e morais regulamentados sob as 

determinações dos códigos costumeiros, de poder e sob as formulações sancionados na 

constituição de 1824 foram enquadrados em um arcabouço jurídico em processo de 

redefinição e adaptação aos parâmetros filosóficos, legislativos e sociais de uma sociedade 

escravista. Neste sentido, estes preceitos foram ainda em Barbacena como em várias partes 

do Império, conjugados a um reordenamento dos argumentos jurídico-liberais utilizados 

por curadores de cativos, tanto quanto por procuradores de senhores buscando defender 

seus interesses em jogo. Reordenamento muito necessário neste contexto para justificar o 

mais considerado princípio, o direito de propriedade, seja ele o direito sobre a posse do 

escravo por parte do senhor, seja ele o direito à posse da liberdade por parte da doação 

desta ao cativo pela vontade inviolável do legítimo proprietário. 

 Na ação movida por Gregório e seu curador diante da violência praticada pelos 

herdeiros de seu antigo senhor frente à tentativa de retirá-lo forçadamente do Termo de 

Barbacena, as argumentações principais são a inviolabilidade da vontade da antiga senhora, 

como  a lei de 6 de junho de 1755 que incumbe ao suposto senhor a prova do cativeiro 

legítimo e proíbe ameaças e agressões no período do processo, a lei de 1680 que afirma 

serem maiores as razões da liberdade do que as que podem justificar o cativeiro,  

                                                 
168 CHALHOUB, Sidney. Ibidem. P.150. 
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articuladas à lei de 30 de julho de 1609 afirmando contra o direito natural o cativeiro dos 

indígenas e ao mesmo tempo proibindo-o absolutamente.169 

Desta maneira é possível perceber que neste processo há uma forte relação de 

atrelamento ao mesmo tempo em que se amplia a espessura de um conjunto de visões de 

mundo e laços de efetivação de deveres e exigências recíprocas entre os próprios senhores 

no universo das relações familiares. Ou seja, entre tia e sobrinhos, que por sinal faz 

concessões na liberdade do usufruto da propriedade. Porém, determina com o prazo da 

morte o tempo do término de utilização do serviço dos cativos, restringido a extensão da 

validade deste usufruto da propriedade senhorial, colocando desta forma, limites aos seus 

herdeiros. O mais interessante é que mesmo após a morte do donatário seus herdeiros se 

empenham em manter o estado de escravidão de Gregório, forjando toda uma 

argumentação paternalista que por concessão de dona Genoveva, tia dos donatários, o 

usufruto se estenderia a eles herdeiros do referido senhor. Afirmação esta que não era 

amparada por documentos registrados, sendo somente formulada no campo da relação 

intra-senhorial e no código paternalista pessoalizado entre senhores e seus dependentes. 

Destaca-se aí uma complexa relação de confronto e negociações entre o curador de 

Gregório, José de Oliveira Fortes, o escravo e seus “supostos senhores” que no universo 

das relações de dependência pessoal e dos laços paternalistas de compadrio e familiares 

buscaram arregimentar testemunhas que reforcem de um lado e de outro suas versões nesta 

arenga sócio-judicial.  

Gregório conta em sua ação com o testemunho de vários homens livres, que afirmam 

o término do prazo do usufruto e a legítima liberdade deste por parte da vontade de sua 

antiga senhora. O próprio sobrinho de dona Genoveva também senhor de escravos e antigo 

usufrutuário dos serviços de outros cativos da dita senhora, testemunha contra outros 

senhores escravistas, no caso, os herdeiros do donatário dos serviços do escravo. Fato este 

que demonstra um extremo potencial dos escravos a partir de seu referencial de liberdade e 

de suas experiências de cativeiro na comunidade em que viviam de construir laços e outras 

formas concretas de resistência à escravidão. Resistência esta entrelaçada a laços de 

                                                 
169 Estas leis foram coligidas nas argumentações e exposições jurídicas dos advogados e curadores de 
escravos e contrastadas com as Ordenações Filipinas transcritas na integra e apresentadas no site. www. Vc. 
Ptihti/proj/filipinas/Ordenaçoes. htm-4k e nos livros da Fundação Caloustre Gubenkian. Ordenações Filipinas. 
Livros IV e V. Lisboa. 1985. P. 789-790. Passim.   
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dependência pessoal, de amizades, proteções e compromissos que seguiam utilizando-se de 

vínculos e negociações informais, como também das divisões e discordâncias entre os 

próprios senhores escravistas. Estas articulações escravas se fizeram extremamente sólidas 

num Termo, cuja escravidão se processava em desagregação, mas de forma densamente 

afincada às suas estruturas de manutenção social e ideológica entre as classes senhoriais e 

sendo sustentada por boa parte da população como foi o caso de Barbacena até os últimos 

anos do escravismo. 

Portanto, a luta social se fazia latente tanto dentro do domínio privado e costumeiro 

quanto nos campos institucionalizados da lei na localidade de Barbacena como em várias 

áreas do império na segunda metade do século XIX. No que concerne os processos de 

liberdade anteriores à Lei do Ventre Livre é notório o esforço dos cativos em arregimentar 

em sua comunidade vínculos verticais e horizontais para impetrar as referidas ações ante a 

força de dominação senhorial no Termo de Barbacena. 

Neste sentido, as relações familiares de escravos e libertos se fazem fortemente 

visíveis, como também as relações de proteção caritativas e domínio por parte de algumas 

pessoas de projeção social de mesma escala que seus senhores ou supostos proprietários. 

Este domínio e relação de proteção de acordo com o conteúdo das histórias narradas nestes 

processos possuíam uma ambigüidade dialética. Principalmente porque diante do avançar 

da desagregação da escravidão possibilitava os escravos a se armarem das relações de 

poder e afeições construídas no campo da tradição e do costume, inclusive as exercidas 

contra eles, bem como dos artefatos da lei de forma mais articulada no que toca a 

visualização mais nítida das corrosões a que a escravidão já vinha sofrendo. 

 Nestas articulações conflituais, cativos e suas famílias seguiam ampliando assim suas 

expectativas de liberdade. Estas realidades, portanto, fazia da própria hegemonia da classe 

senhorial um amplo e complexo campo de batalha e acordos, onde senhores, escravos, ex-

senhores e libertos com seus familiares confrontavam e negociavam entre si, mesmo que 

desigualmente no plano do costume e da lei. 

Todavia, estes processos atestam também a astúcia senhorial existente no Termo de 

Barbacena em remanejar uma retórica caritativa ou mesmo humanitária que se tratando em 

razão da consistência religiosa e moral católica, se articulava intrinsecamente à formação 

cultural  e socioeconômica colonial e mesmo européia destas camadas senhoriais. Desta 
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maneira, estes valores morais e sociais podiam  representar, no contexto das relações entre 

estes atores sociais, algum real sentimento de caridade articuladamente entrelaçado de 

certa forma a um interesse de grupo no que concerne a uma caridade extorsiva,  

controladora e vinculada ao ideal de legitimidade do cativeiro. Mesmo porque para o 

paternalismo disciplinar e justificar moralmente um sistema de dominação e exploração ele 

precisa ir além de seus mecanismos de controle social sendo em muitos casos realmente 

protetor, defensor cumpridor das exigências dos oprimidos. Procedimentos que se 

constituem como pilares que se reproduzem reforçando realmente a credibilidade em sua 

força provedora e garantidora das necessidades dos explorados e do equilíbrio da ordem. 

Caso estes elementos sejam desconsiderados pelos dominantes e mais ainda pelos 

dominados as próprias estruturas e imagens deste arcabouço de supremacia e dominação se 

desagregam na realidade material e cultural onde exerce o a dominação socioeconômica, 

não justificando nem legitimando nada nem classe alguma170. Comportamento 

paternalístico este, que ora o justifica, ora o legitima, mas também podendo desagregar-se 

se remanejado com outros significados e concepções de cativeiro e liberdade diferenciadas 

no tempo e no espaço e vivenciadas por escravos também de forma diferenciada. 

Durante séculos vários religiosos, filósofos e políticos teorizaram para justificar a 

liberdade e a propriedade sobre a escravidão. Pensamentos estes que foram de certa forma 

redefinidos no transformar das diferenciadas concepções de mundo das classes senhoriais e 

de juristas, advogados e dos próprios escravos ao longo dos séculos nas Américas e mais 

especificamente no Brasil. Podemos citar no que toca à legitimidade e legalidade da 

escravidão e mesmo da liberdade as diversas formulações teológicas, como também 

jurídico-políticas, produzidas pelos jesuítas para justificar as hierarquias sociais, religiosas, 

culturais e econômicas nas colônias européias. Mas também para colocar regras nas 

condutas, procedências e obrigações de senhores para com seus escravos e dependentes. 

Sendo que estas regras poderiam justificar o cativeiro se cumpridas social e religiosamente 

no costume, na religião e na lei, quanto poderia deslegitimá-la em seu descumprimento171.   

                                                 
170 GENOVESE, Eugene. D. A Terra prometida. Op. Cit. P. 292. 
171 VER: “Escravidão, ideologia e sociedade”. In: FLAMARION, Ciro Cardoso, FRAGOSO, João Luís 
Ribeiro, MATTOS. Hebe Maria, VAINFAS, Ronaldo. Escravidão e Abolição no Brasil: novas perspectivas. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1988. P. 46-56. Passim 
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Joseli Mendonça também trabalha a problemática da legitimidade da escravidão e da 

liberdade, como os ideais jesuíticos, filosóficos e senhoriais conjugados às concepções 

costumeiras de escravos em suas comunidades quanto ao conhecimento do legítimo e justo 

cativeiro. Em seu livro “Entre a mão e os anéis”, ela cita políticos que se munem de um 

humanitarismo senhorial e de um pensamento que guiados pela caridade e proteção 

deveriam conduzir a uma liberdade disciplinada e gradualista, sem romper com os laços de 

subordinação e dependência forjados na relação de escravidão entre senhores e escravos, 

ex-senhores e libertos.172  

 Expressos por parte das testemunhas e proteções senhoriais ou mesmo por redes de 

solidariedades e compadrescos, estes valores reforçavam laços de dependência e clientela 

ressignificados e remanescentes ainda do regime do cativeiro ao mesmo tempo em que 

rompia com outros laços forjados na relação de escravidão com outros senhores. Fator este 

que armando a estrutura para um arcabouço de humanitarismo senhorial dominador173 

frente o avançar da perda da legitimidade da escravatura com o fim do tráfico atlântico de 

escravos após 1850 exigia reestruturações nas relações de trabalho compostas de 

ressignificações simbólicas e sociais multifacetadas.174  

                                                 
172  A autora se apóia na pesquisas de Silvia Runold Lara e Manuela Carneiro da Cunha para formular suas 
abordagens tangentes a construções teológico-jurídicas de filósofos e eclesiásticos no sentido de justificarem a 
escravidão, bem como sua legitimidade e legalidade, a partir de reconhecimento do domínio e das obrigações 
de quem fez uso de escravos nos períodos coloniais. Tendo como pilares básicos destas teorizações D. José da 
Cunha de Azeredo Coutinho, Manuel da Nóbrega e o Padre Manuel Ribeiro da Rocha. MENDONÇA,  Joseli 
Maria Nunes. Op. Cit. P.160-165. Nos âmbitos econômicos, filosóficos e políticos do século XVII,  um dos 
adequadores e conciliadores da doutrina do “Doux Commerce” com o comércio de escravos e a própria 
escravidão como regime social foi Jacques Savary. Segundo  Albert O. Hirschiman este filosofo foi capaz de 
chegar a um acordo com a escravidão enquanto regime social  e o comércio como forma de civilização e 
desenvolvimento das sociedades, mostrando que o cultivo do tabaco, açúcar e outros produtos comerciáveis, 
não deixava de ser “vantajoso” para os escravos  devido ao conhecimento do verdadeiro Deus e da religião 
cristã que lhes era ensinado como uma forma de compensação pela perda da liberdade. HIRSCHIMAN, 
Albert. O.  As paixões e os interesses. Trad. Luiz Guilherme. B. Chaves. Regina Bhering.  Rio de Janeiro. São 
Paulo: Record. 2002. P. 81-83. Passim. Sobre o referencial de cativeiro legítimo e justo na visão de escravos 
Ver: CHALHOUB, Sidney. Op. Cit. P.51-53. Passim. 
173 Regina Célia Xavier afirma o que muitas de nossas fontes demonstram, que não obstante as arengas serem 
afincadas na maioria dos casos envolvendo ações de liberdade, as relações de afeição e lealdades de senhores 
para com escravos e destes para com seus senhores forjaram reais relações de solidariedade e humanitarismo 
principalmente no universo dos testamentos. XAVIER, Regina Célia. A conquista da liberdade. Op. Cit. P.36-
62. Passim. Eugene Genovese fala até de ex-escravos continuavam com seus senhores idosos e empobrecidos 
no Sul dos EUA. GENOVESE, Eugene. D. A Terra prometida. Op. Cit. 214-215. Passim. 
174 De acordo com as abordagens da historiadora Hebe Mattos: “Apesar das especificidades de cada processo 
de emancipação, as pesquisas têm convergido ao perceberem o fim da escravidão como um momento de 
profunda mudança dos referenciais culturais, que até então norteavam as relações econômicas, a convivência 
social e as relações de poder nas áreas escravistas das Américas. Neste contexto, libertos, ex-senhores, 
homens e mulheres livres e o próprio Estado viram-se forçados a rever suas atitudes e estratégias frente a um 
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As redefinições de significados e reestruturações sociais das relações de trabalho e 

dominação acima abordadas faziam-se prementes para assegurar nas barras do poder 

senhorial a transformação do trabalho e da produção. Também eram essenciais para 

reorientar a reprodução das formas de manutenção da força política e ideológica da 

dominação social escravista em vista do aumento das pressões de escravos, cujo controle 

efetivo e concreto nenhum dos participes do processo tinha nas mãos. Ainda mais no 

espocar de uma desagregação escravista perceptivelmente inevitável, em todas as regiões 

do império do Brasil na segunda metade do século XIX.  

Compreendemos as relações de domínio e contra-domínio, assim como as encenações 

ou reais sentimentos de proteção, consideração e compromissos paternalistas geradas no 

campo costumeiro e institucional de Barbacena. Uma vez que esta localidade formava um 

complexo de comunidades onde escravos, libertos, homens livres pobres e senhores 

escravagistas tinham que sobreviver; estas relações assimétricas de exigências e obrigações 

eram fundamentais para que suas vidas tivessem sentido. Podemos citar, por exemplo, 

pedidos de autorizações judiciais para protegerem cativos ameaçados, feitos por antigos 

senhores de escravos contra outros atuais proprietários numa demonstração de compaixão. 

Relação esta construída a partir do pressuposto de que desde períodos coloniais o recurso à 

pedagogia da violência, sob suas diversas formas, nunca foi, de forma isolada eficaz para o 

controle social da escravaria. Sendo que agora na segunda metade dos oitocentos com o 

caminhar para o gradual fim da escravidão, este recurso não obstante, ainda muito 

utilizado, mesmo contra libertos, era uma forma cada dia mais arriscada de manter o 

controle social da situação175. 

                                                                                                                                                     
processo social que, mesmo estruturalmente condicionado e apesar das diferenças de recursos econômicos, 
políticos ou culturais, nenhum de seus atores lograva efetivamente controlar”. MATTOS, Hebe Maria.Op.cit. 
P.16 
175Hebe Mattos afirma que: “não se pode deixar de especular que a separação dos filhos, a perda da situação 
de mucama ou o abandono do  sonho da alforria, por bons serviços prestados, aliado ao temor da venda no 
sertão, podiam tornar-se formas de violência mais cruéis e eficientes para moldar o comportamento do cativo 
do que o tronco e o bacalhau. Havia limites, entretanto, que apenas perigosamente, do ponto de vista da 
segurança do senhor ou da preservação de sua propriedade, poderiam ser ultrapassados.  MATTOS, Hebe 
Maria. Das cores do silêncio. Op.cit. P. 115”.  Sobre o referencial do poder do “bom senhor” e da “justiça 
senhorial” cada vez mais necessário na segunda metade do século XIX para manipulação dos trunfos de 
domínio escravista cada vez mais limitados neste contexto pelas leis e pressões escravas, ver: “RIOS, Ana 
Lugão, A preparação ética e política para a liberdade: a última geração de escravos e senhores no Vale do 
Paraíba” In: RIOS, Ana Lugão, MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no 
pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. P. 183-184. Passim.  
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O uso dos recursos da violência neste contexto de forma exacerbada poderia resultar 

na queda das temperas do poder patriarcal e paternalista de arregimentar mão-de-obra para 

reprodução da organização econômica e social. Poderia comprometer a medula do poder de 

gerar produção e círculos de influências políticas e ideológicas do senhoriato local e na 

produção do liberto disciplinado e grato que se queria criar. Sem falar dos riscos 

impingidos à segurança pessoal de senhores e suas famílias, como da própria ordem social 

muito considerada por autoridades judiciárias, advogados, curadores e proprietários. Com 

este significado, o temor da violência e um possível abuso desta, efetivamente podiam, por 

parte dos dominados, servir de impulso para quebrarem as relações de subordinação pela 

consciência desenvolvida da deslegitimação do cativeiro e da autoridade moral do senhor.   

Um processo iniciado no Termo de Barbacena, relativo a segunda metade do século 

dezenove, porém com a data imprecisa vem demonstrar estas problemáticas da 

intermitência entre laços verticais de compadrio, dependência pessoal e diferenciação 

social no mundo de escravos com homens livres da comunidade local. Esta ação demonstra 

ao mesmo tempo uma afincada luta para cativos se libertarem de um cativeiro considerado 

ilegítimo ou excessivamente violento que os apavorava.  

Temos a história de um grupo de escravos que procurou um negociante local pedindo 

“em clamorosos prantos que os salvaguardassem da crueldade da mulher, cujo poder 

tinham de voltar. Então o suplicante condoído da sorte dos infelizes cativos lançou mão, 

com sacrifício de seus interesses do seguinte expediente”176. Sendo credor dos antigos 

senhores dos escravos este negociante buscava resgatar o capital investido na forma de 

divida ativa, cobrando no valor dos juros a posse dos escravos. Segundo o credor e protetor 

dos cativos desesperados, estes seriam libertados após a concretização do pagamento do 

montante do capital. Estes cativos ao que parece eram pessoas que tinham fortes vínculos 

no mundo dos homens poderosos de Barbacena o que de certa forma os aproximava do 

mundo dos livres, diferenciando-os da homogeneidade escravista senhorial através do 

espaço de autonomia conquistado na localidade. Este capital social formado em suas 

ligações com homens livres e mesmo grupos escravos, possibilitou-os ir de encontro ao 

poder de seus senhores numa tentativa de se livrarem do jugo do cativeiro.  

                                                 
176 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de liberdade. Cx: 180. Ord: 35. Data:? 2 
SVC. 
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Infelizmente, não foi possível saber sobre o desfecho da pendenga, uma vez que se 

trata de um fragmento de processo de tentativa de liberdade empreendida por escravos que 

resultou essencialmente em uma ação de liberdade. Esta ação judicial foi fundida com a 

execução de uma divida, ou seja, a conjugação e rearranjo conveniente do interesse de 

grupos dominados contrários em voltar para o poder de uma senhora muito cruel aos 

interesses de um possível membro das categorias superiores da sociedade barbacenense. 

Este processo se desenvolve contra o poder moral de uma família senhorial herdeira dos 

bens e dívidas dos falecidos proprietários. Fator este que aponta para o cruzamento das  

relações e estratégias tanto costumeiras quanto culturais dos escravos em articular recursos 

e alternativas, vinculadas a referenciais de relação de favores, comoção ou mesmo 

interesses econômico-comerciais presentes nas concepções dominantes e na deles. Estes 

referenciais eram conectados, dentro da bagagem cultural dos cativos e libertos, com a 

consciência de uma senhoriagem ilegítima dos herdeiros de seus antigos senhores. 

Podendo assim projetar no cerne dos  embates sociais e das relações de entendimentos 

informais fraturas na dominação escravista e em suas leis. Nesta direção, vários cativos e 

suas famílias se movimentavam, inclusive afastando-se de seus inculcados senhores, 

tentando ver-se livres do cativeiro e da violência inerente a este.  

Estas articulações e pressões escravas em direção a seus protetores ou aliados e 

mesmo em direção a seus senhores, geravam um complexo campo de embates e lutas de 

classes proporcionando violentas represálias por parte de famílias senhoriais ressentidas 

com a atitude de escravos contestando seu poder; como também em relação a pessoas 

livres que apoiavam cativos nas contendas sociais privadas e judiciais para a concretização 

da liberdade. Nesse campo de lutas e acordos multifacetado não se pode descartar, como 

afirma  Sidney Chalhoub, as negociações conflituais, resistências escravas e dominações 

senhoriais que poderiam ser também iniciadas a partir de outras lutas com os atuais 

protetores ávidos por sua gratificação e ressarcimento dos investimentos feitos no cerne 

das vantagens em jogo após o fim da ação. O que num processo como este não era 

descartável177. Afinal estamos lidando com relações conflituais que envolviam alianças e 

explorações mutuas entre atores sociais tributários de convicções sobre a liberdade e a 

                                                 
177 CHALHOUB, Sidney. Op. Cit. P. 48-50. Passim 
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propriedade radicalmente diferenciadas, assim como construtores de um paternalismo 

enquistado, cuja leitura e redefinição eram as mais variadas e ambivalentes. 

 Estas relações em torno dos processos judiciais aparecem na maioria das vezes como 

ações de conflito individual demonstrando as expectativas individuais do cativo por sua 

liberdade. Contudo, com uma análise acurada das fontes é possível perceber que no campo 

das articulações dos agentes sociais dentro das normas costumeiras e sansões  tradicionais,  

as tensões se faziam de forma ampla não em casos individualizados. Estes casos em que 

um escravo contestava na justiça a escravidão exercida por um senhor, pressupunha 

relações sociais e pessoais solidamente construídas no mundo tanto dos escravos como dos 

livres, principalmente como afirma Grinberg no que toca às redes de apadrinhamentos, 

influência político-judicial e dependência pessoal na comunidade e na justiça local178.  

Pode-se perceber em casos nos quais as redes de parentela consangüínea e ritual, 

como os vínculos de compadrio e proteções com homens livres e poderosos da região, 

incluindo antigos senhores, respaldavam as movimentações dos libertandos na comunidade 

contra outros proprietários, que estes recursos eram acionados habilidosamente por 

famílias de escravos e de libertos. Desta forma, se movimentavam de maneira direta e 

indireta chegando em muitos casos à esfera judicial após esgarçarem todas as tentativas 

privadas e costumeiras de negociação em busca da liberdade individual ou de suas 

famílias. Fato este que adensava, desta maneira, gradualmente o desgaste do pilares da 

escravidão, também em Barbacena, por meio dos confrontos entre escravos,  homens livres 

seus aliados e defensores contra seus senhores. Esta situação inflamava ainda mais o 

embate da doutrina da propriedade da liberdade com um referencial de propriedade 

escrava. Referencial escravista este condensado nas forjas das peculiaridades do 

escravismo mineiro com uma política gradual de emancipação ordenada e configurada em 

nossa concepção, antes mesmo até do ano de 1871 no império do Brasil. 

Quando nos deparamos com situações assim em anos anteriores à Lei do Ventre Livre, 

nos é plausível aquilatar o agravamento das tensões em uma sociedade extremamente 

envolvida e apegada ao escravismo como se consagrou o Termo de Barbacena até os finais 

da abolição. Essas relações de questionamento da legitimidade da escravidão por parte de 

alguns cativos que por diversos meios conseguiam chegar às barras da lei surgiam como 

                                                 
178 GRINBERG, Keila. Liberata. Op. Cit. P.67. 
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um entrave nas relações de dependência costumeiro-sociais e pessoais para além da 

escravidão. Estas realidades contextuais criavam problemas para o poder de controle social 

e político da escravaria nesta localidade e também dos vários libertos que com suas 

famílias trabalhavam nas fazendas e nas demais propriedades rurais e urbanas deste Termo. 

Isto devido às possíveis repercussões causadas na sociedade por meio das publicações de 

resultados das ações de liberdade nos jornais179 mencionando as libertações inclusive nas 

próprias declarações públicas exigidas pelo juiz registradas no fim dos documentos e 

publicadas nos murais dos tribunais. 

 O intenso confronto se agravava em Barbacena tanto em ambiente privado quanto nos 

campos dos tribunais. Em 1850 inicia-se uma ação de  manutenção de liberdade  por parte 

de Ana Rosa da Silva Leite180 que atesta as estratégias de senhores de Barbacena em fazer 

da liberdade um mecanismo para legitimar ou mesmo preservar a escravidão. Esta ação 

dura até 1860, ou seja, dez anos, ocorrendo inclusive o falecimento de um primeiro 

curador, Joaquim de Oliveira Barto, sendo necessária por parte da liberta, a contratação de 

outro advogado.  

 De acordo com o curador da autora, esta alegava que sua antiga e verdadeira senhora 

a libertara junto com sua “crias” após seu falecimento por vias testamentárias. Mas, seus 

ilegítimos senhores ilegalmente a mantiveram como escrava junto com seus filhos. 

Segundo a descrição do curador:  
Por ser a suplicante uma agraciada pela sua  legítima senhora como consta tudo 

do documento junto como a suplicante pretenda haver de seus ilegítimos senhores 
os seus jornais se bem assim a liberdade de seus filhos e netos que se acham ainda 
mal e indevidamente em cativeiro(...) Pedindo a Vossa Senhoria se digne mandar a 
sua intitulada senhora D Maria Lina de Jesus e ao curador de seu intitulado senhor 
Silvério José Rosa [curador de Felisberto] para declararem ou apresentarem títulos 
por onde possua a suplicante. 

 

 Nesta argumentação do curador é possível perceber a consciência de uma família 

escrava do referencial de um cativeiro justo e legitimo que existiu durante a vida de sua 
                                                 
179 Encontramos um exemplar do jornal “O Mineiro” de propriedade de Lino Marques que menciona 
libertações sendo ocorridas pela decisão da senhora em 1887, porém alguns filhos ou parentes da senhora 
parecem criar alguns problemas, o que arranca algumas criticas do autor do artigo sobre o caso. Ainda 
podemos pensar nas repercussões causadas possivelmente com as publicações nos murais dos tribunais da 
sentença das ações cíveis de liberdade e escravidão. A reflexão sobre as repercussões será abordada mais à 
frente. Jornal “O Mineiro” encontrado dentro do Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. 
Inventário. Cx: 39. Ord: 16. 1887. 1 SVC.  
180 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de manutenção de liberdade. Autora: Ana 
Rosa Leite Borges. Cx: 127. Ord: 21. 1850-1860. 2 SVC. 



127 

 

antiga senhora e não existe mais, sendo a forma de cativeiro que os filhos de Ana Rosa 

permanecem uma escravidão ilegítima e ilegal contra os direitos de liberdade. O advogado 

afirma ser este cativeiro um atentado ao artigo 179 do código criminal e a própria 

constituição do império. Ainda afirma ser as razões da liberdade mais fortes que as das 

regras gerais baseando-se nas Ordenações Filipinas. 

No decorrer deste processo podemos observar que a libertanda possuía fortes vínculos 

e contatos pessoais no mundo dos homens livres, pois seu curador afirma que a autora irá 

provar sua liberdade por títulos e por meio de testemunhas consistentes. Alega ainda que 

Felisberto Francisco de Paiva casado com a possível neta da libertadora, sua antiga 

senhora, diante das pressões de Ana Rosa para buscar sua liberdade e por temer a 

impossibilidade de impedi-la, concedeu-lhe a carta de liberdade com uma compaixão 

encenada no intuito de manter seus filhos na aparência de um legítimo cativeiro. Visto tê-

los batizados todos como cativos ilegalmente, este senhor tenta desestabilizar a autora da 

ação dando-lhe sua liberdade para negá-la aos filhos da mesma, ou seja, uma liberdade 

concedida para cercear outras liberdades. Contudo, aproveitando esta liberdade 

regulamentada pelo documento em testamento de sua antiga senhora e pelo 

reconhecimento de sua liberdade na localidade em que residia, a autora do processo, 

consegue entrar em acordo com sua intitulada proprietária e confirmar o fato da falsa 

outorga da liberdade armada pelo marido da mesma.  

 Nesta ação Ana Rosa da Silva Leite confirmou sua liberdade pela senhora não 

apresentar título nem testemunhas que atestem a escravidão da mesma e mais ainda pela 

própria senhora levada em juízo se tornar sua testemunha e protetora em razão de sua 

liberdade e no auxílio do processo de libertação de seus filhos. Entretanto, já no decorrer 

da década de 1860 a batalha continua noutra ação de manutenção de liberdade. Agora 

envolvia a liberta Ana Rosa da Silva no apoio a uma ação para garantir de fato a liberdade 

de seus filhos181. Principalmente de seu filho Emídio Leite Borges que havia sido vendido 

anteriormente por seu intitulado senhor esposo de dona Maria Lina de Jesus para Paraíba 

do Sul (Rio de Janeiro). Este proprietário, isso fica claro no processo, efetivara a venda do 

filho de Ana  numa tentativa desesperada de salvar sua autoridade senhorial em decadência 

                                                 
181 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de liberdade. Autores: Ana Rosa Leite 
Borges e Emídio Leite Borges (seu filho). Cx: 127. Ord: 21. 1850-1860. 2 SVC. 
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e com o objetivo de quebrar os vínculos sociais do cativo com sua família e comunidade 

local. 

Após a sua venda, Emídio consegue fugir do poder de seu senhor residente em Paraíba 

de Sul e retorna a Barbacena. Neste sentido, esta atitude do escravo declara ainda mais a 

importância do local, onde os contatos e relações sociais eram estabelecidos dentro da 

comunidade de origem. Esclarece também o fundamento essencial da memória comunitária 

que servia de base de confirmação e reconhecimento da liberdade por parte das redes 

familiares, de apadrinhamento e mesmo de amizade fortemente construídas no campo do 

costumeiro.182Estes procedimentos do libertando Emídio confirmam que era fundamental 

para libertação do mesmo, o seu afastamento de Paraíba do Sul onde o seu atual senhor 

teria mais influências e poderes de contestação de sua liberdade dentro da justiça daquele 

local. Esta consciência escrava certamente foi um dos motivos que levaram Emídio a 

buscar sua força moral e comunitária onde residia sua família e antigos senhores que antes 

já haviam reconhecido a liberdade de sua mãe. Senhores que, com o apoio de sua família 

poderiam apadrinhá-lo183. 

 De acordo com a professora Hebe Mattos as relações familiares, horizontais e 

verticais se interinfluenciavam e eram condições que precediam a execução de uma ação 

de liberdade184. Complementando estas afirmativas, a professora Keila Grinberg defende 

que durante todo o século XIX não foi possível uma  distinção concreta entre direito 

positivo e direito costumeiro, devido o primeiro ainda não estar inteiramente constituído185. 

Estas colocações nos fazem refletir o porquê de Emídio evadir-se de Paraíba do Sul para 

buscar relações constumeiramente consagradas no Termo de Barbacena para que assim 

pudesse impetrar uma ação judicial por sua liberdade. 

Outro fator importante nesta saga familiar, a qual se prolongou por mais de dez anos, 

foi o apadrinhamento da antiga senhora da família de Ana Rosa da Silva Leite (dona Maria 

Lina de Jesus), que se tornou uma grande testemunha e aliada da mesma e de Emídio nesta 

ação de liberdade. Num processo anterior, esta senhora foi levada pela mãe de Emídio à 

justiça por meio de uma ação de manutenção de liberdade como já demonstramos acima, e 

                                                 
182 Ver: MATTOS, Hebe Maria. Op. Cit. P. 175.  “Cenas da Cidade Negra”. In: CHALHOUB, Sidney. Op. 
Cit. P. 175-248. Passim.  
183 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Op. Cit. P.92-93. Passim. 
184 MATTOS, Hebe Maria. Op. Cit. P. 174-176. Passim. 
185 GRINBERG, Keila. Op.Cit. P. 97. 
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mesmo assim esta senhora não teve seus laços paternalistas rompidos, (ou se teve os 

reconstruiu habilidosamente), com a família de Emídio. Pelo contrário, esta proprietária 

entrou como protetora judicialmente constituída do escravo em apoio à sua mãe e aliados 

livres de Emídio, alegando ainda que pagava jornais ao libertando já durante muito tempo, 

sendo por ela e por outros membros da comunidade, reconhecido efetivamente como 

pessoa livre.  

Ainda dona Maria Lina de Jesus afirma que quando seu esposo vendeu o escravo 

Emídio, o fez de forma ilegítima pelo fato de tê-lo mantido escravizado, mesmo sabendo 

que sua mãe era uma liberta. A venda também foi realizada de maneira ilegal devido o 

vendedor (seu marido) se encontrar “demente” e não ser dono de suas “faculdades 

intelectuais”, como pelo descumprimento do artigo 59 da Lei de 1ºde outubro de 1828. 

Esta lei segundo o advogado do libertando proíbe terminantemente os senhores durante um 

processo de ação judicial de liberdade de “pestilisarem a referida supplicante e seos filhos 

com pancadas e di toda sorte de maos tratos muitas vezes acorrentados pelo disforço e 

vingança, sendo prohibido” fazerem também os seus senhores durante este período 

“disposição alguma da referida suplicante e seos filhos para fora do Termo”. 

Neste sentido, podemos perceber a força dos escravos em reverter em um campo de 

conflitos e adequação social, recursos sociais e culturais para munirem-nos na busca de sua 

liberdade. Uma extensa rede de relações de apadrinhamento e proteção, por parte de sua 

antiga senhora, familiares e testemunhas, confirma a opressão sofrida pela família de 

Emídio por parte de seu marido que agora se encontra “demente”. A proximidade da 

localidade onde morava sua família, onde estavam suas raízes comunitárias, contribuiu 

para que Emídio potencializasse na luta social contra seu atual senhor de Paraíba do Sul, 

recursos de atuações e movimentos com os quais em Barbacena este último encontrava-se 

em desvantagem. Nesta forma o libertando e sua família seguia consolidando sua 

humanização diante do poder senhorial e contra o estereótipo opressor do cativeiro 

utilizando-se das relações paternalistas locais e dos laços de proteção horizontais e 

verticais orientados a favor de sua libertação. A desvantagem do proprietário de Paraíba do 

Sul é confirmada pela sentença que efetiva a liberdade de Emídio a partir das Ordenações 

Filipinas e do não comparecimento do senhor na referida ação de manutenção de liberdade. 
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Diante destas realidades em conflito podemos dizer que se tratava efetivamente de 

uma batalha de classes complexamente envolvida por divisões entre grupos dominantes, 

ajustamentos acomodatícios e negociações conflitantes de atores sociais tanto senhores 

como escravos e libertos com suas famílias. No conteúdo destas ações abordadas, podemos 

ver um senhor que pratica violências e até burla a lei para preservar sua ascendência moral 

para com Emídio e seus demais escravos. Tem-se uma família escrava que se rearranja 

com seus antigos senhores os quais ela própria já colocou nos bancos dos réus. Senhores 

estes que apóiam esta família escrava contra outro proprietário de escravos de fora do 

Termo de Barbacena, alegando que o autor da ação é livre pela condição do parto que 

segue o ventre e por já estar empregado na propriedade de seus antigos amos recebendo 

jornais como pessoa livre.  

Em nossa interpretação estes processos traduzem a articulação de uma família escrava 

que se movimenta nas dimensões da hegemonia da classe senhorial e do paternalismo, em 

Barbacena, como meio de defesa e ataque contra outro senhor de escravos. Porém, têm-se 

nesta história habilidosos senhores que mantém famílias de libertos fixados em sua 

propriedade como trabalhadores por meio de reordenadas relações de trabalho e 

negociação forjadas no costume e na tradição desde tempos antigos. Diante da derrota 

passada em uma ação de manutenção de liberdade, uma família senhorial de Barbacena 

apoiando Emídio e sua família contra o suposto proprietário de Paraíba do Sul, em uma 

ação judicial, tentava reconstruir os laços de deferência, gratidão e atrelamento ameaçados 

nas barras da lei e trabalhava por concretizar a reprodução de relações sociais de trabalho, 

dominação e produção consagradas ainda nas bases do cativeiro, não obstante sob outros 

significados186.   

Nesta direção, a análise aqui realizada não pode desconsiderar, de que estamos 

lidando nestas ações cíveis com seres humanos possuidores de sentimentos, referenciais 

morais e consciências em contrastes,  temores e crenças, moldados e articulados o tempo 

todo com as regras sociais costumeiras, políticas, religiosas e econômicas do regime 

escravista. A vivência destes proprietários com suas famílias juntamente com as famílias 

escravas e de libertos que fazem parte de seu universo de relacionamentos, estão 

                                                 
186 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi” Ação de Manutenção de liberdade: Cx: 127  Ord: 
21. 1860.2 SVC. Fl. 2-15v. 
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imbricadas em ambíguas e contraditórias relações sociais e culturais, assim como numa 

complexa e multifacetada teia de lutas, interesses e adaptações contextuais. Portanto, estes 

problemas e processos devem ser articulados tendo em consideração seu contexto histórico 

específico de transformações tanto nos significados do direito de propriedade, quanto no 

direito de liberdade em suas bases legais e legítimas. Mesmo quando seus contextos 

simbólicos e jurídicos consideram fortes permanências de sua tradição legislativa e 

sociológica colonial. 

 Para que este emaranhado de adaptações, reações e contrareações à dominação, seja 

analisado, o resgate do contexto tanto simbólico quanto jurídico e social das definições das 

regras do direito, como das relações de poder no império do Brasil são fundamentais, tendo 

em consideração sua plena historicidade e configurações geográficas e culturais 

diferenciadas no tempo e no espaço. Os processos históricos que analisamos acima 

confirmam as demonstrações de Keila Grinberg no concernente a ambigüidade da 

legislação imperial, principalmente tangente à escravidão. As demonstrações da autora 

esclarecem como se desenvolvem as articulações e ressignificações de normas sociais e 

leis tanto por autoridades do campo jurídico quanto por senhores e mesmo escravos com 

suas famílias no contexto do agravar do esfacelamento da escravidão e das pressões pela 

liberdade, seja em âmbito privado seja em âmbito público.  

Grinberg enfatiza as ambigüidades causadas na legislação do império 

fundamentalmente pelas regulamentações que a lei de 1871 efetivou e mesmo pelos 

posicionamentos do Estado no cerne do agravamento dos embates judiciais. O que veio a 

proporcionar uma multiplicidade de ardis de confronto e acordos mesmo diante da 

proposta de emancipação gradualista da mão-de-obra escrava sob o controle das classes 

proprietárias. Porém, em Barbacena podemos ver que estas ambigüidades fervilhavam 

brutalmente as cabeças de juízes, advogados e mesmo senhores diante das decisões a serem 

tomadas e da ordem que devia ser preservada em uma conjuntura de inevitabilidade do fim 

do escravismo.  

Este conjunto de fatores se encontrou presente nas reflexões da autora sobre as leis e o 

costume. O que queremos demonstrar remete-se as diversas formas que a escravidão e a 

liberdade assumiram em uma localidade do interior de Minas Gerais que buscava preservar 

a qualquer custo o escravismo. Mesmo usando a liberdade ou o reconhecimento desta para 
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manter o controle sobre os laços de escravidão diante da vitória de escravos na justiça ou 

ainda de sua possível derrota que causava frustração nos cativos apontando senhores como 

obstaculadores da libertação. Estas componentes de recursos legais e sociais reunidos tanto 

por escravos e senhores no cerne do campo de forças entre escravidão e liberdade, 

reforçaram em sua concreticidade social a consolidação de um campo de embates políticos, 

socioculturais e jurídicos, que acabou por corroer o poderio senhorial de manter o controle 

efetivo do gradualismo da emancipação. Todavia, sendo este campo de lutas e 

ajustamentos regulamentado nos parâmetros da instituição da lei de 1871, após esta data, 

enquanto lei possuidora de uma faceta diferenciada, esta redefinia aberturas para a 

consagração de direitos costumeiros de escravos no plano do direito formal. Mas, a Lei do 

Ventre Livre também se consagrava na restrição à liberdade e na redefinição dos laços de 

dominação social dentro de uma política gradualista de controle e emancipação 187.  

Para completar, apoiamo-nos em Grinberg  para considerar a concreta tensão  latente 

entre a permanência do trabalho escravo após a independência política do Brasil em meio 

ao processo de construção e codificação do direito civil levado à diante no império, durante 

o avançar dos oitocentos e após a proibição do tráfico africano de escravos em 1850.  

Segundo as abordagens da referida autora, para acompanhar este processo o 

historiador deve buscar entender este paradoxo pelo panorama da esfera judiciária e social, 

onde especialmente nas ações de liberdade, o Estado “brasileiro” através de seu aparato 

jurídico exerceu concretamente uma função importante para potencializar a aquisição da 

alforria por parte de escravos africanos e seus descendentes. Fator este que pode ser 

avaliado pelo número de ações de liberdade ocorridas na segunda metade dos oitocentos. 

Estes processos possuíram um fundamento extremamente consistente no cerne das tensões  

entre as permanências das relações escravistas no decorrer do século XIX e o processo de 

modernização do Estado brasileiro, sendo, por um lado, estas ações, expressões das lutas 

por direitos civis realizadas por escravos, libertos e seus familiares. Lutas estas que 

tornadas públicas reforçavam a expansão da atuação jurídica e social do Estado nas 

relações privadas entre atores sociais, como o aumento das pressões cativas pela busca da 

liberdade e da conquista de novos espaços de atuação.  

                                                 
187 GRINBERG, Keila, Liberata: a lei da ambigüidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de 
Janeiro, século XIX. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. 95-100.Passim. 
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Por outro lado, também, as ações de liberdade significaram, segundo Grinberg, a 

demonstração de quanto ainda era forte na sociedade do Império do Brasil da segunda 

metade do século XIX, os laços costumeiros de dependência e subordinação entre senhores 

e escravos ex-senhores e libertos. Mesmo diante da modernização do Estado imperial com 

a construção de uma constituição em 1824 e adesão a um modelo de liberalismo redefinido 

ao regime escravocrata. Eram fortes também, os receios do poder público por meio de 

advogados e juizes de enfrentarem diretamente esta questão188. 

No atinente a estes laços sociais costumeiros e tradicionais sacramentados ao longo 

dos séculos durante gerações entre senhores e cativos, ex-senhores e ex-escravos, estes 

possuíram no Termo de Barbacena como em várias regiões do império do Brasil na 

segunda metade do século XIX, estruturas profundamente complexas e paradoxais. Estas 

estruturas foram erigidas e fortificadas desde os períodos coloniais e arraigadas no 

comportamento dos membros da sociedade imperial.  

Nos processos para liberdade anteriores a 1871, como nas 23 ações de liberdade, na de 

escravidão e na ação para contrato de trabalho para liberdade, ocorridas posteriormente a 

este ano em Barbacena é perfeitamente visível o embate entre senhores e cativos com suas 

famílias, seus acordos, negociações e alianças, na iminente tentativa de garantirem seus 

interesses em relação às sentenças a serem  declaradas e à realidade social em processo de 

avanço da desagregação do escravismo. As tensões eram reverberantes e as articulações 

senhoriais, como de políticos e intelectuais locais estavam pululando nas ações de 

manutenção e liberdade. Os escravos com suas famílias se movimentavam entre as regras 

paternalistas e dentro dos valores dominantes reformulando normas sociais e a concepções 

morais e jurídicas locais, fazendo uso habilidoso da comunidade cativa e de sua bagagem 

de conhecimento para se procederem na busca por maiores autonomias e pela liberdade. E 

esta realidade preocupava profundamente as classes senhoriais e governantes deste Termo 

mineiro. 

 

 
 
                                                 
188 GRINBERG, Keila. “O fiador dos Brasileiros”. Cidadania. Escravidão e Direito Civil no Tempo de 
Antônio Pereira Rebouças. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal Fluminense.  Rio de Janeiro: Niterói, 2000. P.26.  
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CAPÍTULO III 

A Lei do Ventre Livre e as ações de liberdade em Barbacena: os 

confrontos e negociações entre Escravidão e a Libertação (1871-1888). 

 
As ações de liberdade em Barbacena, impetradas após a Lei Rio Branco ou Lei do 

Ventre Livre, carregaram em si uma importante transformação na esfera jurídica e nas 

relações costumeiras. A nova lei se afirmava em um referencial de direito positivo, mesmo 

que conservasse componentes intrínsecos às regras costumeiras e de poder privado das 

relações entre senhores e escravos189. Além de seus dispositivos colocarem o ventre da 

escrava em liberdade, o que nem sempre foi respeitado em Barbacena, como veremos no 

quarto capítulo, a lei de 1871 sancionou regras e procedimentos costumeiros e tradicionais, 

retirando a exclusividade da prerrogativa senhorial de alforriar seus escravos. Esta regra 

jurídica também colocava a matrícula dos cativos como uma obrigação dos senhores, 

abrindo o campo para a busca da liberdade na própria justiça institucional em virtude do 

não cumprimento de sua determinação. Tal fato se configurava em virtude da lei de 1871 

cuja prerrogativa era que, se no prazo designado os senhores não matriculassem seus 

cativos, eles seriam considerados libertos.190  

Essa legislação regulamentou condições materiais e realidades sócio-juridicas em 

termos positivos para efetivar o estancamento de uma das fontes de reprodução do 

escravismo, ordenando, ao mesmo tempo, uma libertação gradual em diretrizes formais e 

que deveria estar sob o controle senhorial. Tais medidas ampliavam-se buscando legitimar 

a escravidão pelo ato da matrícula e pelo reforço do direito de propriedade respaldado 

pelas exigências da indenização do senhor pelo escravo libertado. Essa indenização 
                                                 
189 Não obstante o caráter positivo da Lei do Ventre Livre pode ser observado a semelhanças em alguns 
pontos com regulamentos legislativos e costumeiros  que dispunham de normas para julgar no que toca o 
processo de arbitramento do escravo depois de apresentado o pecúlio, com as disposições das Ordenações 
Filipinas em processo de libertação do mouro cativo no objetivo de resguardar ou mesmo possibilitar o 
equilíbrio de valores garantindo a legitimidade das libertações do cristão cativo. Fundação Caloustre 
Gubenkian. Ordenações Filipinas. Livros IV e V. Lisboa. 1985. P. 789-790. Passim.  
190 “Art 8º ss º 2º Os escravos que, por culpa ou omissão dos interessados, não forem dados á matricula até um 
anno depois do encerramento desta, serão por este facto considerados libertos” In: A Lei Rio Branco. In:  
CONRAD. Robert. Op. Cit. P. 369. “Art 1ºss 7ºSerão considerados libertos os escravos que no prazo marcado 
não tiverem sido dados á matricula, e esta clausula será expressa e integralmente declarada nos editaes e nos 
annuncios pela imprensa”.  “A Lei Saraiva-Cotegipe” In:  CONRAD. Robert. Op. Cit. P. 371. Há que se 
mencionar que os prazos foram diferenciados de acordo com as diferenciadas regiões em sua concretude 
social. Principalmente em Minas Gerais esta tomou sua execução a partir de 1872-1873.  
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precisava se efetivar seja por meio do ingênuo que ficava sob o domínio do proprietário de 

seus pais até os vinte e um anos,  seja por parte do Estado, caso o senhor quisesse entregar 

o liberto menor com idade de 8 anos, ou mesmo por regulamentação do pecúlio como 

condição necessária para os escravos indenizarem seus proprietários, adquirindo, assim, a 

liberdade. A indenização, em suas diversas formas, representava uma força imprescindível 

na manutenção da legitimidade da propriedade escrava, ainda que  tal possibilidade tenha 

sido retirada dos senhores por meio das pressões cativas e do próprio Estado imperial, que 

agora intervinha diretamente na relação senhor-escravo, o que enfraquecia a ascendência 

moral da classe proprietária  sobre sua escravaria.  

Sidney Chalhoub aborda o contexto de transformações sócio-juridicas e culturais que 

contribuíram para a consolidação da Lei do Ventre Livre. Afirma a mudança de significado 

na concepção do Estado imperial, dos próprios senhores e dos escravos quanto à ideologia 

da alforria e ainda demonstra em seu livro “Visões da Liberdade”, que as principais 

disposições e direitos, tanto de caráter positivo quanto as regras que carregaram 

permanências costumeiras da lei de 1871, foram arrancadas pelos escravos num ardoroso 

processo de luta social contra a escravidão. Ana  Maria Lugão Rios demonstrou, em seu 

trabalho realizado com a professora Hebe Mattos, que a lei de 1871 representou uma forte 

diferença tanto para proprietários escravistas quanto para seus escravos. De acordo com a 

autora: 
O ventre libertado também retirava do poder senhorial uma outra importante 

fonte de controle e manipulação sobre a família escrava: a liberdade da 
descendência. Ao interferir diretamente em duas importantes prerrogativas 
senhoriais, o Estado enfraquecia a posição dos senhores frente a seus escravos, e 
os senhores se mostraram veementemente contrários a tais interferências191. 

 
 Porém, concordando com todas estas abordagens, a professora Keila Grinberg alerta 

para o fato de que a lei de 28 de setembro de 1871 foi regulamentada dentro de um projeto 

político de poder. O referido projeto visava, nas vertentes senhoriais, por meio de critérios 

positivos e suas exigências legais, respaldar a restrição à liberdade à maioria dos escravos e 

criar condição de controle social dos libertos pela referida lei, mesmo que os proprietários 

                                                 
191 “RIOS, Ana Lugão, A preparação ética e política para a liberdade:  a última geração de escravos e 
senhores no Vale do Paraíba” In: Rios, Ana Lugão, MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, trabalho 
e cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. P. 166-181.  
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escravistas se vissem muitas vezes cercados e restringidos em seu poder pela mesma 

legislação, destinada a fornecer-lhes recursos de ação.192  

Desta maneira, a Lei do Ventre Livre, em 1871, constituiu-se como um arcabouço 

jurídico de poder político e ideológico dos senhores para engendrar um processo de 

abolição gradual dos escravos, gerando um atrelamento social e legislativo às condições 

que poderiam determinar a liberdade por vias da lei193. Esta legislação não foi apenas um 

artefato de preservação da ordem e das relações sociais até então existentes, ela congregou 

um emaranhado e conflituoso feixe de códigos tradicionais senhoriais e criados por 

escravos em recursos normativo-costumeiros com as regras positivas do direito regulado 

em um arcabouço liberal escravista do novo Estado em construção.  

Segundo Ademir Gebara, a lei de 1871 também se consagrou como um mecanismo de 

promoção organizador de mudanças controladas nas relações de trabalho e no mercado de 

trabalho juridicamente livre. Desta maneira, esta lei fora implementada para tratar 

cuidadosamente do processo do gradualismo da abolição da escravatura, como para 

assegurar o controle social e econômico por via  do atrelamento dos escravos não incluídos 

nas determinações legais para a libertação e dos ex-escravos no mercado de trabalho livre 

em processo de consolidação no império194.        

Esta lei dividiu grupos dominantes de diversas sociedades dentro de um contexto em 

que já competiam acirradamente para ocupar os centros de poder do império, como 

também o centro de poder de suas mais heterogêneas localidades. Em Barbacena, a Lei do 

Ventre Livre adquiriu uma função social e política ambivalente e emaranhada, no ângulo 

que aguçou ainda mais as pressões de cativos e suas famílias pela libertação por via das 

ações de liberdade e laços de solidariedade verticais e horizontais os mais ambíguos e 

complexos. Esta afirmação pode ser corroborada ao se observar o índice de aumento dos 

processos mencionados antes  e após a lei de 1871. Entretanto, em Barbacena a presença da 

família escrava se fez essencialmente presente no universo das ações de liberdade. Esta 

realidade pode ser ter sido reforçada pela expressão do caráter do próprio escravismo 

mineiro, como afirma Douglas Colle Libby sobre o amplo potencial de reprodução natural 

                                                 
192 “Assim, sendo a lei de 1871, considerada a primeira positiva no que se refere a escravos, ela teria 
significado também o cerceamento da possibilidade de obtenção da liberdade”.GRINBERG, Keila. Op. Cit. P. 
99. 
193 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Op. Cit. P. 97-103. Passim.  
194 GEBARA, Ademir. O mercado de trabalho livre no Brasil. São Paulo: Brasiliense. 1986. P.34-61. Passim. 



137 

 

da escravaria em Minas Gerais, principalmente na segunda metade dos oitocentos.  

Veremos o  porquê desta afirmação. 

Barbacena se constituía em uma localidade, cujo escravismo se reproduziu e se 

manteve, conservando predominantemente as famílias escravas e mantendo os libertos 

sempre próximos de seus antigos senhores195. Neste sentido, a família cativa,  após a lei de 

1871, se reforçou como capital social e político de luta contra a escravidão de seus 

membros, inclusive materializando-se como unidade econômica para aquisição e formação 

do pecúlio, com o qual muitos cativos indenizaram seus amos nas ações de liberdade.  

Mas em outro  ângulo, a Lei do Ventre Livre em Barbacena, na realidade da força 

presente da manutenção da  família escrava, contribuiu para que senhores, mantendo suas 

crianças emancipadas em seu poder, controlassem a mão-de-obra cativa constituídas pelos 

pais dos libertos ingênuos,  já que  as crianças somente sairiam do poder do senhor após 21 

anos de idade. Com isso proprietários de Barbacena arrefeciam em muitas situações as 

pressões cativas de famílias escravas e respaldavam seu paternalismo na comunidade de 

dependentes libertos que administravam conjugados com sua escravaria. Realidade esta 

que não invalidou as lutas escravas e rearranjos familiares entre cativos e libertos na 

comunidade local em busca da  libertação para si mesmos ou para suas famílias, mas que 

lhe deram características específicas.   

Em Barbacena, com o agravar da perda de legitimidade do escravismo, esta mudança 

na política de manutenção da escravidão gerou um aumento significativo do conflito e do 

rearranjo de famílias escravas, libertos e homens livres, na luta pela contestação da 

legitimidade da escravidão. Elas agora não mais se faziam  pelos processos de manutenção 

e proclamação de liberdade, pautados nos fundamentos das Ordenações Filipinas e dos 

alvarás régios. Mas, preponderantemente, pela apresentação do pecúlio, forçando os 

senhores a passar a carta de liberdade em acordo perante o Juiz, ou mesmo por 

arbitramento, como ocorreu em vários casos neste Termo.  

                                                 
195 No decorrer das pesquisas fomos obrigados para escrever o terceiro e o quarto capítulos  a analisar todos 
os inventários do Termo de Barbacena para 1871-1888 e todos os livros de compra e venda de escravos deste 
Termo mineiro (421 escrituras) encontrados no Arquivo Histórico de Barbacena. Assim pudemos observar 
claramente a força da manutenção e reprodução das famílias escravas e de libertos nesta localidade. No total 
foram encontrados 405 inventários que serão mais acuradamente cruzados com os livros de testamentos de 
Barbacena de 1871-1888 os quais copiamos na integra todos os encontrados no arquivo de Barbacena.    
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  No que se remete às ações de liberdade posteriores à Lei do Ventre Livre  impetradas 

no Termo de Barbacena, as peculiaridades são muitas. A maior parte delas são impetradas 

por cativos ou famílias de cativos originárias de áreas rurais, pelo menos é o que consta das 

referências das residências dos senhores. Do total destas ações de liberdade 14 processos 

atestam que os senhores ou herdeiros de proprietários escravistas com seus escravos 

residiam em áreas rurais em fazendas ou freguesias interioranas. Em 10 ações fica 

registrada a permanência de escravos e réus na cidade de Barbacena196 e em 1 não se pode 

saber por não mencionar informações a respeito. Considerando as margens de erro devidas 

a algumas ações estarem fragmentadas em suas conclusões ou mesmo em outras partes, 

fator este que pode causar algumas confusões, não se pode descartar a realidade desta 

composição regional dos autores das ações, em razão do caráter predominantemente rural 

do Termo de Barbacena197. 

 No que concerne ao gênero dos escravos  que movimentaram ações na justiça contra 

seus senhores buscando se libertar, Regina Célia Xavier afirma que, para Campinas, as 

mulheres se fizeram mais presentes: “foram ao todo 107 contra 82 homens envolvidos em 

ações de liberdade que consultamos”.198 Já referente ao Termo de Barbacena, nas ações de 

classificação, de proclamação, de manutenção e propriamente de liberdade, incluindo a de 

escravidão, que somam 32 processos199, a  predominância foi de homens e não de 

mulheres:  foram 29 homens contra 13 mulheres200.  

Malgrado a diferença numérica de ações de liberdade em Barbacena para Campinas 

podemos observar uma maior movimentação masculina no campo jurídico daquele Termo. 

Com esta constatação, o conteúdo das fontes aflora atentando para a forte pressão que o 

escravismo estava sofrendo também nesta localidade, apesar da força e do apego senhorial 

à escravidão. Estas pressões e questionamentos escravos ficam patentes, principalmente, 

                                                 
196 Apesar de muitos escravos estarem declarados como residentes na cidade de Barbacena não significa que 
não tenham vindo de lugares mais afastados deste núcleo urbano, ou mesmo de áreas rurais aos arredores do 
mesmo. 
197 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ações de liberdade posteriores a 1871 até 1888. 2 
SVC. 
198 XAVIER, Regina Célia.  A conquista da liberdade. Op. Cit. P. 42 
199 Nesta contagem não inserimos nem o contrato de trabalho, nem a ação de liberdade que se encontra sem 
data.  
200 Estes números não fecham com as 34 ações encontradas devido termos, contado também as ações de 
classificação e apresentação de pecúlio por cativos ao iniciar as ações de liberdades e arbitramentos. Em 
algumas classificações estavam selecionadas algumas famílias depositando pecúlio e mais alguns grupos de 
cativos tentando se libertar ou libertar familiares. 
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quando unimos a esta constatação a realidade  de que a maior parte destes cativos eram 

originários das áreas rurais provenientes de fazendas, sítios e pequenas comunidades no 

interior do Termo de Barbacena. Áreas rurais onde a mão-de-obra escrava masculina era 

extremamente concentrada nas lavouras e na pecuária, e também onerosas aos 

proprietários. Apesar de a mão-de-obra feminina também ser muito requisitada aos 

afazeres agrícolas e domésticos, como afirmou Libby no trabalho citado acima, nas 

fazendas o escravo masculino representava a força de trabalho predominante na produção 

agro-pastoril voltada para o comércio.  

 No atinente às idades de escravos que impetram ações de liberdade contra seus 

senhores, Xavier,  questionando  as tendências etárias das libertações observadas por 

Eisenberg nas cartas de alforrias, afirma que: 

 
 “Num total de 189 libertandos, os muitos jovens respeitando a faixa etária 

definida por este autor, somam apenas 4, enquanto os muito velhos apenas 21. A 
maioria dos que tentaram se libertar encontrava-se entre 19 e 30. Assim os 
jovens adultos talvez tivessem mais chances de comprar suas liberdades, de 
armar as estratégias necessárias ou tecer acordos com seus senhores”201. 

 
  

Malgrado as diferenças da forma de libertação por via das cartas de alforria o que não 

invalidam as relações conflituais e das  libertações  por meio das ações judiciais de 

liberdade e arbitramento; onde os embates assumiam denotações extraprivadas e passiveis 

da intervenção direta do poder público, 202a análise de Xavier se faz muito importante para 

entendermos o processo de abolição da escravatura em Barbacena.  

Neste Termo não são muitos os processos que mencionam a faixa etária de seus 

autores. Porém, os que mencionam definem-se da seguinte forma: 

Vide a tabela: 

 

 

 

 

                                                 
201 “(...) a tendência observada por Eisenberg de se alforriar preferencialmente os muito jovens, aqueles que 
tinham até 10 anos e os muito velhos, aqueles com 50 anos ou mais, não se observa nas ações de liberdade” 
XAVIER, Regina Célia. Ibidem. P.43 
202 Diferenças estas que senão forem ressaltadas cuidadosamente podem seguir complicando a interpretação 
histórica por meio de comparações rígidas e frontais de formas diferenciadas de libertação. 
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IDADES DE ESCRAVOS ENTRE AUTORES DE AÇÕES E CLASSIFICADOS 

PARA LIBERTAÇÃO PELO FUNDO DE EMANCIPAÇÃO DE BARBACENA EM 

10 PROCESSOS. 

Idades Escravos 

Até 10 2 

20 a 40 0 

50 a 80 3 

11 a 20 11 

Fontes: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ações de 

manutenção e ações liberdade. 2 SVC. 

  

 No que toca a idade dos autores dos processos cíveis para libertação, as faixas etárias 

dos cativos de Campinas envolvidos em ações de liberdade diferem dos libertandos de 

Barbacena, sendo a  maioria dos autores de processos de liberdade deste Termo, mais 

jovens do que a idade padrão majoritária dos libertandos de Campinas. Contudo, vemos 

que as distâncias etárias não se prolongam estratosfericamente. Mesmo assim, podemos ver 

que há uma grande diferença  na composição das idades e também do gênero  dos autores 

de ações de liberdade, sem falar das peculiaridades geoeconômicas e regionais, em vista de 

Campinas ser um município agro-exportador e Barbacena uma localidade voltada para o 

abastecimento interno do interior de Minas Gerais. Entretanto, uma coisa deve ser 

reiterada, tratamos de um mesmo objeto, o fim da escravidão no Brasil, mas em regiões 

diferentes e enquadradas em processos relacionais também diferenciados dentro do 

processo histórico do desagregar da escravidão.  

Não obstante, as diferenciações apontadas no que se refere às demonstrações de 

Xavier há pontos de nossa análise que convergem parcialmente com as da autora, quando 

esta defende  a maior potencialidade de negociações e confrontos de escravos de 19 a 30 

anos com seus senhores e  que pudessem ter “mais chances de comprar suas liberdades, de 

armar as estratégias necessárias ou tecer acordos com seus senhores”. Concordamos com 

estas afirmações certamente. Todavia, podemos complexificar mais um pouco e 

depreender que os escravos de Barbacena que em sua maioria moveram processos de 
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libertação contra seus senhores tinham de 11 a 20 anos, fazendo destas relações conflituais 

ainda mais interessantes, emaranhadas e até mesmo diferenciadas.  

Realmente a maior parte dos escravos que impetraram processos de liberdade contra 

seus proprietários em Barbacena possuíam idades abaixo das encontradas por Regina 

Xavier nas ações de Campinas. Contudo, estes cativos também estavam equipados com 

seus recursos culturais ou possuíam apoios com potencialidades socioeconômicas que os 

faziam alinhar-se ao potencial dos escravos de idade de 19 a 30 anos. Afirmamos isto, no 

sentido de que, mesmo sendo jovens, estes cativos de Barbacena já dispunham de um 

arcabouço de conhecimento da experiência do cativeiro ou mesmo de cativeiros 

diferenciados, conheciam bem os laços de solidariedade e proteção e os limites do cativeiro 

na conjuntura histórica da segunda metade do século XIX neste Termo, devido às 

repercussões nesta localidade. Para confirmar nossas afirmações, basta referenciar que, 

caso estes cativos não estivessem suficientemente equipados com conhecimentos e 

recursos para forjar relações clientelares e de compromisso com algumas pessoas da 

localidade que os representassem na justiça,  não teriam conseguido chegar às barras da lei 

como chegaram, habilidosamente, para buscar  sua liberdade.  

E, mais ainda, estes cativos  de 11 a 20 e mesmo os de 10 anos estavam envolvidos 

por duas componentes fundamentais, tanto referentes à dominação escravista quanto a 

resistência à mesma. A primeira era o fato de terem nascido ou se enraizado no Termo de 

Barbacena. A segunda era em decorrência das idades reduzidas indicarem o amparo por 

suas famílias escravas, por padrinhos já libertos ou mesmo por apadrinhamentos de antigos 

senhores que forjavam laços de clientelismo e proteção contra os abusos de autoridades de 

proprietários ilegítimos e considerados cruéis pelos cativos e sua comunidade. Estas 

relações, mesmo envolvendo escravos jovens, adultos e idosos em torno das proteções e 

relações de dependência, independentemente destes terem de 19 a 30 de 11 a 20 anos,  

legitimavam o paternalismo. Em contrapartida, criavam mecanismos para fragmentar e 

esgarçar as regras do sistema normativo do escravismo oitocentista em busca da liberdade, 

em razão das possibilidades de escolhas existentes nas incongruências das normas e das 
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relações sociais203. E os escravos de Barbacena souberam caminhar por estes interstícios 

conscientes das dificuldades e das possibilidades de êxito em suas ações.  

Outro fator que nos chamou atenção foi a ferrenha batalha travada nos tribunais deste 

Termo não só por famílias escravas e escravos armados de recursos comunitários, mas 

também a arenga entre coletores municipais e senhores de escravos em torno do preço dos 

cativos no que tange ao valor considerado “razoável”  para suas libertações juntamente 

com  a pressão de proprietários por preços mais altos, os quais os coletores não queriam 

pagar.  

Em oito ações ocorridas após 1871, coletores se digladiaram com proprietários em 

torno do preço razoável a se pagar, colocando senhores em situações bastante preocupantes 

em torno do preço com que o Estado estava disposto a indenizar os proprietários de 

escravos. Sendo que as negociações que envolviam influência do poder moral dos senhores 

eram sempre acionadas por meios das indicações de arbitradores e testemunhas que se 

constituíam como peças fundamentais no desenrolar do processo. Processos os quais, 

malgrado a influência senhorial em campo local, muitas vezes terminavam com o acato ou 

acordo por parte do proprietário escravista, que aceitava o preço oferecido pelo coletor 

para não ir para o arbitramento, ou terminava concordando com o valor arbitrado, abrindo 

mão dos recursos. 

 Para se ter uma idéia de vinte e cinco ações cíveis204 impetradas, nenhuma, pelo 

menos, das que estão completas, pede recurso a outras instâncias. Nestes processos todos 

que se apresentaram com sentenças anexadas são resolvidos em primeira instância, sendo 

que a maioria possui sentença favorável à liberdade. Houve uma quantidade significativa 

de processos encontrados que não possuíam suas sentenças concretamente declaradas, 

talvez por motivo de embargo para novo arbitramento, ou devido a erros encontrados pelas 

autoridades judiciais, alguns desacordos por senhores não aceitarem os pecúlios oferecidos 

em juízo pedindo o arbitramento ou por muitos destes documentos estarem fragmentados. 

Fator este que torna possível a existência de conclusões favoráveis à escravidão ou mesmo 

                                                 
203 Sobre as realidades e os caracteres intersticiais dos sistemas normativos e regras da dominação da ordem e 
sobrevivência das relações de proteção e familiares ver: LEVI, Giovanni. Op. Cit. P. 96-104. “LEVI, 
Giovanni. Sobre a micro-história” In: BURKE, Peter (Org) Magda Lopes (trad). São Paulo: Editora UNESP, 
1992. P. 135-136. Passim.   
204 Mais uma vez devemos explicar: são 23 ações de liberdade, 1 de escravidão e 1 de contrato de trabalho 
para a liberdade. 
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à liberdade, aumentando o valor das quantificações realizadas neste capítulo quanto às 

ações de liberdade e suas sentenças205.  Vide a tabela: 

 

 

DECLARAÇÃO DE SENTENÇAS EM AÇÕES DE LIBERDADE E 

ESCRAVIDÃO E AÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARA LIBERDADE 

DE 1871 A 1888. 

Liberdade Escravidão Não consta sentença 

17 (68 %) 0 8 (32 %), 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ações de liberdade. 2SVC. 

 

Portanto, podemos destacar, com segurança, o aumento vertiginoso da busca que 

escravos empreenderam primeiramente no universo do costumeiro e, por conseguinte, no 

campo jurídico por sua liberdade, aumentando  de oito processos anteriores a 1871 para 

vinte e cinco após a Lei do Ventre Livre. Processos que atestam a extrema luta social e 

jurídica entre senhores e escravos, bem como seu recrudescimento. Em seu trabalho sobre 

as ações de liberdade na Corte de Apelação no Rio de Janeiro, Keila Grinberg afirma que, 

após 1850 e mais especificamente 1871, na Corte de Apelação, as sentenças  tendiam a 

reafirmar o direito de propriedade, ocasionando a redução das sentenças favoráveis à 

liberdade.  

Grinberg também afirma em complemento  ser possível que as sentenças estivessem 

sendo resolvidas definitivamente em primeira instância, mas com base nos processos da 

Corte de Apelação não se sabe se a favor da liberdade ou da propriedade206. No que remete 

ao Termo de Barbacena, desde 1850 até 1888, as hipóteses da referida autora e a nossa se 

confirmam, uma vez que as ações com sentenças declaradas, ou seja, a maior parte delas se 

resolvem em primeira instância. E muitas destas ações se realizaram terminando, mesmo 

quando havia casos de arbitramento, em acordos com senhores que acabam por aceitar as 

                                                 
205 Muitas ações estão faltando pedaços devido à corrosão, perda de folhas, outras terminam sem declarar 
sentença por embargo de juizes ou pelo senhor ou curador do escravo pedir o arbitramento. Porém nos foi 
possível encontrar alguns fragmento de ações que quando ajuntados confirmaram a desistência do senhor ou 
mesmo a liberdade decretada em juízo.    
206 GRINBERG, Keila. Liberata. Op. Cit. P. 98. 
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condições sem partir para uma instância superior. Contudo, não contrárias à liberdade e 

sim a favor dela. 

 Pudemos ver que de 1837 até 1871 houve cinco sentenças favoráveis à liberdade, 

uma favorável à escravidão e duas que não mencionam sentenças. A partir da Lei do 

Ventre Livre tem-se em Barbacena cerca vinte e cinco processos, incluindo vinte e três 

ações de liberdade, um contrato de trabalho e uma ação de escravidão,  sendo que 

dezessete sentenças são deferidas a favor da liberdade e oito não possuem resultados, não 

sendo encontrado nenhum processo com sentença declarada sancionando a reescravização 

de alguém. Mesmo que haja algum no meio das ações que se encontram fragmentadas, não 

se constituem como a maioria, isto é certo, desta maneira, não se deram contra o direito de 

liberdade. Fator este que aponta para o avanço das ações de liberdade após a Lei do Ventre 

Livre movidas por cativos empenhados em sua libertação. Em Barbacena 7 ações cíveis de 

liberdade  são de autoria de escravos com suas famílias diretamente declaradas,  sendo que 

as ações individuais (17 em 23 ações de liberdade e uma ação de contrato de trabalho) 

predominam em relação à totalidade das ações de liberdade após 1871.  

 Deliberamos estas ações como individuais, por não mencionarem familiares 

(diretamente) no texto. Mas temos consciência de que muitas ações que não mencionavam 

famílias escravas ou senhoriais em seus conteúdos, não estão descartadas de contar com 

relações de parentesco consangüíneo e mesmo ritual, principalmente, quando se leva em 

conta a já referida juventude da maioria dos autores207. Entretanto, todas mencionam 

relações, as mais diversas, como laços sociais pessoais de apadrinhamento, endividamento, 

de amizade e de amasiamento. 

    No que concerne às relações familiares em Barbacena, estas possuíram  sólida força 

social, econômica e cultural no engendramento de recursos, principalmente no atinente à 

aquisição do pecúlio em torno da economia moral dos escravos e libertos com suas 

famílias. Economia moral esta que acionava constelações ancestrais no costume e na 

tradição das comunidades desde períodos coloniais, no caso do Brasil, e que faziam do 

costume não uma reprodução permanente ou estática da sociedade como um todo, mas um 

                                                 
207  Na análise das fontes notariais e judiciárias além das riquezas proporcionadas pelas informações de seu 
conteúdo, está inerente a riqueza de seus silêncios uma vez que muitas respostas podem ser encontradas em 
pontos onde as omissões são realizadas ou mesmo o silêncio da fonte cala algo que não se pode ou não se 
quer mencionar.Mas está presente nem que seja por margens ou abreviaturas.    
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campo em fluxo contínuo de mudanças, rearranjos e transformações no cerne das lutas 

entre interesses antagônicos e contraditórios que se confrontavam e ao mesmo tempo se 

interinfluenciavam208. Estes confrontos de concepções de mundo e interpretações do 

costume, da lei e mesmo das relações sociais mudavam constantemente, forjando 

negociações e mudanças de comportamentos dos atores sociais com suas famílias no jogo 

do poder de domínio e da resistência a este mesmo poder de dominação. Condição real esta 

que não pode ser descartada para o contexto de transformações em que esteve desenvolvida 

a desagregação e as dificuldades  do escravismo no Brasil, inclusive em Barbacena nos 

anos de 1871 a 1888209. 

A família, como afirma Hebe Mattos e Keila Grinberg, se constituía como um capital 

social e político fundamental para o engendramento de espaços de autonomia e 

ressignificação da expectativa de cativeiro e liberdade. Esta ressignificação orientava-se  e 

definia-se consoante ao processo de diferenciação das famílias ou mesmo das comunidades 

escravas contra a homogeneização escravagista, inerente à dominação  senhorial em seu 

fundamento de legitimação da exploração do trabalho e controle social do escravo.  A 

família escrava e sua comunidade, formada inclusive com libertos e outros grupos da 

escravaria dentro da propriedade e na localidade como um todo,  agia como o âmago de 

diferenciação no interior do cativeiro. Desta forma, abria espaços aos escravos e seus 

familiares com suas bagagens culturais e morais forjadas no local de seu cativeiro ou fora 

dele para buscarem e construírem recursos sociais e econômicos para pressionar contra a 

escravidão. Tanto no campo costumeiro do universo das relações privadas com seus 

senhores quanto nas esferas judiciais210. De acordo com Hebe Mattos: 

                                                 
208 Sobre as transformações e configurações do costume e da lei escrita e costumeira como campo de batalhas 
sociais ver: THOMPSON, Edward. P. Costumes em comum. Revisão técnica Antônio Negro, Cristina 
Meneguello, Paulo Fontes. São Paulo: Companhia das Letras. 1998. P. 16-17. Passim. 
209Em 1881, um jornal de Barbacena “Gazeta de Barbacena” o articulista alerta os senhores para se 
articularem em sociedades de fazendeiros e negociantes com o objetivo de se reordenarem e se prepararem, 
tendo como explicação, que a manutenção do trabalho escravo estava se tornando muito difícil e não duraria 
muito para ocorrer a sua abolição em um tempo de acentuadas mudanças político-econômicas.  
210 Mesmo que muitas famílias escravas e outros cativos em sua maioria não chegassem a ter acesso à justiça,  
a consciência da crise do escravismo e as repercussões das ações de liberdade no universo privado do 
cativeiro criavam expectativas e possibilidades de variadas pressões por autonomias e prerrogativas que na 
conjuntura do século XIX, já estavam sendo consideradas como direitos costumeiros dos cativos obrigando 
senhores a modificar suas estratégias paternalistas de dominação. Haja vista, que as ações de liberdade 
ocorridas em Barbacena como em várias outras regiões do império do Brasil representaram um problema 
muito maior que os senhores estavam enfrentando em campo privado. E isto é bastante visível em Barbacena.  
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Por outro lado, a valorização cultural, entre os cativos, de suas roças próprias, 
guardava um evidente paralelismo com esta possibilidade. Da mesma forma, o 
recurso, cada vez mais freqüente entre famílias livres, ao assalariamento 
eventual, reforçava uma ambígua aproximação entre livres e escravos. Dentro 
deste contexto, também no mundo rural, alguns cativos logravam ampliar seus 
espaços de autonomia dentro do cativeiro, diferenciando-se do  conjunto dos 
demais escravos, aproximando-se desta experiência de liberdade e ampliando 
suas condições de acesso à compra da alforria211.  

 

Para compreendermos a força familiar escrava dentro do Termo de Barbacena, no ato 

de empreender uma contestação da legitimidade da escravidão nos tribunais desta cidade e 

no ato de ajuntamento do pecúlio, relataremos o caso de uma família de escravos que 

entrou com um pecúlio para resgatar seus membros que ainda se encontravam sob o jugo 

do cativeiro. 

Na cidade de Barbacena, ano de 1881212, no tribunal da cidade, o juiz  municipal 

manda o escrivão recolher aos cofres públicos os valores dos escravos a serem inteirados 

no processo para serem libertados. Desta maneira, os pecúlios são apresentados como uma 

forma de agilizar o processo de andamento da libertação. Trata-se de escravos de senhores 

diferentes que circulam neste processo cível envolvendo a Coletoria Pública. Os escravos 

relacionados são Manoel escravo do Padre João Rodrigues de Melo, cujo valor do pecúlio 

chega a  um conto de réis; (1:000$000), Hilário escravo de Luís Carlos José Moreira, cujo 

valor do pecúlio é de 510$000 (quinhentos e dez mil-réis); Sabina escrava de dona Bibiana 

Augusta que apresenta o valor de 400$000; Silvania escrava de Josefina Tomásia de Castro 

que apresenta o valor de 180$000; Jerônimo escravo de Antonio Rodrigues Condé que 

apresenta a quantia de 220$500; Paulino escravo de Antonio Rodrigues de Castro que entra 

com o valor de 100$000; Joaquim escravo que deposita 1:000$000, entre outros escravos 

que apresentam pecúlio indicando que se encontram juntos no processo de deposito dos 

valores  para iniciarem ação cível de liberdade ou classificação para suas  libertações. 

 Respeitante a ação de depósito de pecúlio para a liberdade acima mencionada, dois 

problemas se colocam pelo fato deste processo não possuir sentença em razão de estar 

incompleto. Estarão os cativos contestando diretamente a escravidão em que viviam em 

períodos anteriores a Lei do Ventre Livre, consolidando na justiça anos e anos de atitudes 

                                                 
211 MATTOS, Hebe, Maria. Das cores do silêncio. Op. Cit. P.100. 
212  Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de pecúlio de escravos. Cx: 109. Ord: 08. 
1881. 2 SVC.  
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direcionadas a expectativa da liberdade contra a vontade de seus senhores? Estariam estes 

escravos apresentando pecúlios à coletoria pública com o aval de seus proprietários para 

libertarem-se? Como alguns poucos cativos de Barbacena conseguiram somas tão altas 

para se libertarem? Em suas roças próprias? No ganho? Prestando serviços extras e 

especializados a seus senhores? Por meio de empréstimos? Todas estas relações eram 

possíveis de serem realizadas e certamente o foram.  

Visto a ação mencionar que os respectivos escravos eram de diversos senhores e 

grande parte deles apresentava valores pecuniários majoritariamente pequenos em relação 

ao valor de escravos em idade produtiva na época em Barbacena, pode-se aventar tratar-se 

de escravos majoritariamente idosos. Todavia, sabe-se que senhores elevavam as idades de 

muitos cativos em suas matrículas com o objetivo de fugirem da acusação de possuírem 

cativos importados ilegalmente após a lei de 1831 ou mesmo manter descendentes destes 

em cativeiro. Realidade esta que colocou muitos proprietários em situações difíceis quando 

foi promulgada a Lei dos Sexagenários em 1885213.  

Há situações nestas ações cíveis, que somente com inferências podemos entender, 

uma vez que numa análise qualitativa a inferência é instrumento de investigação 

indispensável. O deposito do pecúlio por estes escravos representava a decorrência de uma 

luta social e pessoal incessante contra a escravidão, inclusive como regime social. Visto ser 

este processo amparado nas disposições de uma lei tida como emancipacionista e 

gradualista na extinção do elemento servil. Mesmo a possibilidade de senhores não se 

oporem à apresentação do pecúlio destes escravos em juízo não invalida o caráter da 

relação conflitual. Uma vez que a expectativa da liberdade e da indenização da propriedade  

esteve em pauta, tanto no imaginário dos escravos quanto no imaginário senhorial, 

direcionando as pressões e acordos para campos os mais variados além do domínio privado 

dos senhores.  

Defendemos esta afirmação mesmo considerando a hipótese dos proprietários 

quererem libertar seus escravos com idades mais avançadas, com o objetivo de se 

beneficiarem com uma parcela dos valores dos cativos, porque se estes proprietários de 

Barbacena tentavam fazer isto, por outro lado, escravos e suas famílias se articulavam na 

comunidade onde possuíam laços sociais entre suas famílias ou padrinhos para adquirirem 

                                                 
213  Ver: MENDONÇA, Joseli, Maria Nunes. Op. Cit. P.169-185. Passim. 
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o pecúlio exigido pela lei de 1871. Faziam isto, com o objetivo de forçarem seus senhores 

a lhes dar a liberdade em negociação informal ou por meio de uma retirada forçada em 

disputa jurídica. Os senhores, por sua vez, buscavam reforçar seu controle paternalista 

sobre as famílias e comunidades escravas. E este controle não podia se legitimar sem as 

transformações das conquistas dos escravos em concessões extremamente necessárias. 

Principalmente após as leis emancipacionistas, com o fim de manter também legitimada a 

propriedade privada. Sendo estas necessidades convertidas em virtudes214  tanto pela lei 

que previa a indenização aos senhores do valor do cativo, quanto pelo reforço de uma 

forma de paternalismo senhorial  composto de uma imagem de benevolência e justiça 

senhorial no ato de libertar incondicional ou condicionalmente. Entretanto, devemos 

ressaltar que muitas vezes o real estímulo a afeições, preocupações, solidariedades e 

justiças para com seus cativos, principalmente os que construíam no tempo e no espaço 

relações de convivência nas comunidades escravas, se faziam fundamentais para que os 

próprios escravos reconhecessem a legitimidade do cativeiro e a autoridade de seu senhor. 

Ainda mais na segunda metade do século XIX no Brasil. Os escravos necessitavam de se 

assegurarem da sinceridade e consistência das decisões  senhoriais, tanto no campo das 

                                                 
214 “Ao longo do conflito, a própria lei se alterou;  herdada pela fidalguia do século 18, essa lei alterada foi 
literalmente o ponto central para aplicação de toda sua força de multiplicação do poder e meios de vida. 
Retire-se a lei, e o fio que unia suas terras e casamentos se desfaria. Mas o meio que tinham escolhido para 
sua autodefesa, por sua natureza intrínseca, não poderia ser reservado apenas para o uso exclusivo de sua 
própria classe. A lei, em suas formas e tradições, acarretava princípios de igualdade e universalidade, que 
teriam de se estender forçosamente a todos os tipos e graus de homens e por isso era tão necessária, a 
ideologia pôde transformar a necessidade em virtude”.THOMPSON, Edward.P. Senhores e caçadores. Op. 
Cit. P 355. Thompson trabalha sobre a ideologia e a retórica da lei em um contexto inglês setecentista 
diametralmente diferente do regime escravista do Brasil oitocentista. Porém, algumas de suas formulações 
podem ser redefinidas e recontextualizadas para entendermos o processo histórico concernente à escravidão e 
a dominação paternalista no escravismo do Brasil. No caso do regime escravista, é preciso salientar que o 
paternalismo senhorial e cristão, como suas leis, pautava-se na extrema hierarquização das posições e 
estatutos sociais e raciais entre os atores históricos. Todavia, no que toca o estabelecimento de relações de 
reciprocidades desiguais e doutrinas de deveres e respeitos recíprocos e caridade humanitária e até em 
direitos, inerente ao paternalismo, também incidia o complexo moral de reafirmação da humanidade dos 
escravos e de libertos nas obrigações e obediência a seus amos. Fatos estes que, se mantinham na 
desigualdade de posições na sociedade e na economia, por outro lado igualava-os enquanto seres humanos, 
abalando a contradição e impossibilidade maior do escravismo que era a de consolidar a idéia de encarar na 
realidade, no ser e no agir do escravo, um ser humano,  como coisa e mera vontade de seu senhor. A lei de 
1871, também colocava recursos desiguais para senhores e escravos nas arengas judiciais. Contudo, incidia 
sobre regras costumeiras que estavam além do poder do senhor para alterá-las arbitrariamente sem gerar 
sérios transtornos para seu poder moral, bem como esta lei era  amparada na retórica liberal de indenização da 
propriedade e da compra da liberdade, ambas entendidas neste contexto como direitos naturais pela 
constituição de 1824 e pela ideologia liberal-escravista. Condição esta que reafirmava a humanidade dos 
escravos. Ver GENOVESE, Eugene. D. A terra prometida. Op. Cit.P.  24-30. Passim       
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autonomias quanto no das punições justificáveis. Essa era uma das bases fundamentais do 

escravismo.  

 Eugene D. genovese, buscando explicar as relações de negros e brancos livres, 

senhores e escravos na construção de um universo religioso referente às diferenciadas e 

conflitantes interpretações do cristianismo pelos senhores paternalistas, pregadores brancos 

e negros nos Estados Unidos, é incisivo quanto a esta questão do controle social e suas 

variadas dimensões tão valorizadas por proprietários escravagistas. Este autor afirma que: 
 A estratégia de usar a religião como método de controle social jamais teria 

atingido seu intento se o objetivo fosse apenas este. O sucesso de se preocupar 
com a vida religiosa dos escravos exigia, paradoxalmente, um alto grau de 
envolvimento cristão por parte dos senhores, pois dependia de os escravos 
perceberem até que ponto era sincero o interesse dos brancos por seu bem-estar. 
Nem sempre os escravos aceitavam passivamente os protestos de sinceridade dos 
brancos; pelo contrário, não perdiam oportunidade para transformar em armas a 
seu favor até mesmo as pregações dos brancos. Tais pregações só contribuíam 
para o êxito da política conservadora se os escravos acreditassem na sua 
sinceridade215.  

 
Portanto, era necessária a criação de uma comunidade onde agentes desiguais se 

articulassem mesmo que conflituosa e desigualmente por suas dimensões e se 

relacionassem não somente por meio de confrontos e tensões. Era preciso acomodações e 

adequações de ambas as partes. Era necessário que houvesse um estimulo a relações 

sinceras e reais de afeição e comprometimento com as questões do outro, mesmo 

conjugado com a violência e a exploração de classe. Estas eram condições fundamentais 

para a comunidade se reproduzir e o sistema de dominação se reforçar, assegurando, assim, 

a hegemonia dos diferentes grupos que compunham a classe dominante de uma localidade 

ou país216. 

   Para respaldar as reflexões acima elaboradas, nesta mesma ação de pecúlio para 

liberdade, Daniel, um ex-escravo de dona Constantina de Tal, apresentou o pecúlio de 

57$000 para a liberdade de sua mulher a escrava Felissíssima, cativa de Antonio Carlos de 

Andrada217, poderoso advogado e político de Barbacena218. Temos nesta relação uma 

                                                 
215 GENOVESE, Eugene D. A terra prometida. Op. Cit. P. 292. 
216 GENOVESE, Eugene D. A terra prometida. Op. Cit. P. 24 
217 Sobre Antonio Carlos Ribeiro de Andrada (1º): “Tendo iniciado a sua vida pública, em Barbacena, como 
advogado, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada exerceu, depois o cargo de juiz municipal e de órfãos e, em 
seguida voltou a exercer, com proficiência e brilho a advocacia, na qual foi provecto profissional.” 
“Solicitado a participar da política Antonio Carlos Ribeiro de Andrada a aquiescer aos reiterados convites que 
se lhe faziam para ocupar posição na luta partidária que se verificava então, por todo o país. Não obstante 
jamais recusou servir como simples cidadão e como vereador à Câmara Municipal à terra que elegeu para nela 
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comunidade onde senhores escravistas, libertos e escravos se articulam proximamente, 

acreditando realmente na possibilidade  de direcionar poderes e influências uns sobre os 

outros na tentativa de proprietários exercerem a dominação, e cativos, com suas famílias, 

exercerem poder em quem os exploram. Nesta história aparece  uma família formada por 

um liberto e uma escrava, na qual ambos se empenham em se verem livres da condição de 

escravidão em que um dos membros ainda está submetido. Diante do avançar da pesquisa 

histórica no Brasil e nas Américas, sabemos que o casamento ou mesmo o concubinato 

entre homens livres, libertos e escravos com escravas era uma realidade costumeira e até 

em muitas regiões da colônia e do império do Brasil incentivadas pela igreja com diversos 

propósitos de controle social e reprodução de valores cristãos. Mas, se a família era uma 

instituição passível de facilitar os controles sociais, morais e mentais dos membros de uma 

sociedade, ela mesmo composta aparentemente de um casal também, como afirma Adeline 

Daumard em seus trabalhos, se constitui como uma unidade moral e econômico-social 

potencializadora de recursos de sobrevivência, estratégias e reação aquisitiva poupadora219. 

Tudo bem, que esta autora pensa estas formulações para a sociedade Francesa dos 

oitocentos em processos de expansão do capitalismo financeiro e industrial220. No entanto, 

em relação à família escrava ou mesmo de pessoas libertas no Brasil imperial, estas 

proposições não se fazem inviáveis de serem remanejadas para o contexto do escravismo, 

principalmente em suas décadas finais.  

Daniel apresenta o pecúlio mesmo que de pouco valor, indicando que o senhor de sua 

mulher poderia já possuir alguma quantia que os 57$000 iriam complementar, efetivando 

de tal modo, um acordo informal entre os mesmos  ou então que a cativa era idosa ou 

doente. O que não podemos afirmar devido não haver indício de nenhuma das duas 

                                                                                                                                                     
residir. Nessa Câmara que presidiu a sua atuação perspícua ...” Em 1884 Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 
elegeu-se deputado pela Assembléia Geral Legislativa do Império pelo 7º distrito da província. Em 1885 
reelegeu-se deputado novamente. Foi também com um dos maiores proprietários rurais, laticinista e escravista 
do Termo de Barbacena, o senhor Carlos Pereira de Sá Fortes, diretor da  Associação Jornalística de 
Barbacena. MASSENA, Nestor. A Terra e o Homem. Vol I Op. Cit. P. 123.     
218 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de depósito de pecúlio de escravos. Cx: 
109. Ord: 08. 1881. 2 SVC. 
219 Tangente as estas formulações para o contexto da escravidão no século XIX ver: “Fachadas e fogos: 
Estratégias domésticas e projetos de vida” e “Lares e linhagens”. In:  SLENES, Robert. W. Na senzala uma 
flor: esperanças e recordações na formação da família escrava, Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1999. P. 180-252. 
220 DAUMARD, Adeline. Hierarquia e Riqueza na Sociedade Burguesa. Trad. Cecília Bonamine. Revisão de 
Texto Kátia M. Queirós Mattoso e J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1985. P. 66. 
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possibilidades. No entanto, o que se pode constatar é que o marido da cativa Felississima é 

um liberto que luta para tirar sua mulher do cativeiro pertencente a outro senhor, munindo-

se  de recursos que a lei garante aos escravos e suas famílias por legalizar o direito dos 

cativos a se libertarem pela apresentação do seu referido valor ou “preço razoável”, para a 

indenização por sua liberdade dispostos na Lei do Ventre Livre. Segundo os dispositivos 

da referida lei, este pecúlio poderia ser adquirido por meio de doação, legados e heranças, 

como por meio do trabalho, dependendo esta última condição da permissão de seu 

proprietário.  

Nesta história, uma indagação veio em minha mente. Seria Daniel um antigo cativo de 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada vendido para dona Constantina, que numa negociação 

informal articulada com seu antigo senhor, e neste contexto, formalizada na lei de 1871, 

estaria se movimentando para libertar sua mulher? Estaria sua ex-senhora participando 

indiretamente da libertação lhe auxiliando com proteções ou com recursos financeiros, uma 

vez que o nome do liberto vem conjugado com o de sua antiga proprietária nesta ação? 

Estaria o escrivão ressaltando a condição de liberto de Daniel, citando sua antiga senhora 

no processo, como fazia com todos os demais libertandos e ainda com os cativos, 

afirmando, assim, seu passado de escravo? Tudo isso era muito possível no cerne da 

complexidade e conflitualidade do escravismo, tanto os reais sentimentos de proteção e 

apadrinhamentos quanto a agregação paternalista com os procedimentos de subordinação 

racial.  

Dentro das condições determinadas em lei, mesmo dependendo da permissão dos 

senhores para a execução do trabalho para aquisição do pecúlio, os cativos com suas 

famílias e suas comunidade formadas no interior do cativeiro em Barbacena, possuíram 

muitos recursos nas barras do costume e da tradição para engendrar laços e articulações 

que atingissem as determinações legais criadas para libertar ordenada e gradualmente os 

cativos. E este gradualismo da lei de 1871, criado com o objetivo de manter a liberdade sob 

uma ordem de controle senhorial estava, também em Barbacena, literalmente, colocando 

muitas vezes proprietários escravistas nos bancos dos réus. Neste sentido, a construção de  

relações familiares e comunitárias entre os escravos  ou libertos, como no caso de Daniel e 

Felissíssima e de muitos outros cativos (no Brasil e, afirmamos, em Barbacena), significou 

uma articulação cultural e social com uma concepção de liberdade que não lhes era distante 
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e   que poderia em suas experiências de cativeiro possibilitar-lhes a libertação com a 

conquista da alforria. 

 A alforria, tal como a família cativa, também se comportava como instrumento social 

de aquisição de contatos com grupos livres locais, mesmo que em outro ângulo viesse a 

reforçar a ascendência e o paternalismo senhorial no qual escravos se aprofundavam. No 

entanto, com uma bagagem cultural e de conhecimento das relações paternalistas e de 

negociação política privada no interior do escravismo, vários homens e mulheres escravos, 

como Daniel e Felississima , como afirma Hebe Mattos221, forjaram eixos de congregação 

de forças para se defenderem da violência do cativeiro, se ajustarem ao sistema e plasmá-lo 

em suas experiências em busca da liberdade. Estes recursos, como  a alforria, a família e as 

comunidades cativas, como no caso de Daniel, segundo a autora: “não se afirmaram como 

matrizes de uma identidade negra alternativa ao cativeiro, mas em paralelo com a 

liberdade”.222 

Pode até ser argumentado, como é comum nos debates sobre o papel das ações de 

liberdade nos processos de crise da escravidão no Brasil, que elas, com o apoio ou sem 

apoio de famílias e comunidades escravas, não foram acessíveis para a maioria dos cativos 

do império, portanto, não podem ter exercido força em grande escala para desagregar o 

sistema. Entretanto, deve-se discordar e concordar com algumas destas proposições. 

Realmente, concordamos que a maioria dos escravos não obteve acesso ao sistema 

jurídico, por diversas razões, por residirem muito longe da paróquia da Nossa Senhora de 

Barbacena, por realizarem negociações informais com seus senhores em âmbito privado, 

por temor de retaliações por parte do poder senhorial, por não terem acesso a recursos 

fundamentais para acumular pecúlios e buscar alianças no mundo dos livres, como a 

família e o pertencimento a uma comunidade integrada, no tempo, espaço e no universo 

local. Ou mesmo por acreditarem que a justiça não os apoiaria suficientemente a ponto de 

se verem livres de opressões e por outras razões de dominação. Muitas podem ter sido as 

razões. 

 Contudo, pudemos observar que, de oito processos anteriores à Lei do Ventre Livre, 

vinte e cinco estouraram, na instituição judiciária de Barbacena, após a promulgação da 

                                                 
221 MATTOS, Hebe, Maria. Das cores do silêncio. Op. Cit. P. 126-127.Passim. 
222 MATTOS, Hebe, Maria. Das cores do silêncio. Op. Cit. P. 127-154. Passim. 
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referida lei em 1871. Sendo assim, pode-se argumentar que, considerando outros fatores 

estruturais e conjunturais, externos e internos ao império do Brasil, não devemos 

desconsiderar que este espocar de ações de liberdade após a Lei do Ventre Livre em 

Barbacena, como em várias regiões do império, significou um intenso capital de lutas e 

uma reação acirrada e consciente de escravos e suas famílias contra a escravidão a que 

estavam submetidos. Esses atores históricos, com as alternativas que possuíam, 

movimentaram-se em relação e em direção às novas possibilidades tanto de confrontos 

quanto de acordos verticais e horizontais, apadrinhamentos e alternativas à conquista da 

alforria que se configurava no panorama costumeiro e jurídico da segunda metade do XIX. 

E, sem dúvida, os cativos que chegavam às malhas jurídicas e saíam vitoriosos causavam 

um impacto simbólico e social no Termo de Barbacena. Esses libertandos geravam um 

forte impacto não só no sistema de jurisprudência positiva em construção, mas perante o 

poder moral dos senhores nas relações costumeiras em meio ao relacionamento de 

proprietários e seus escravos nos interiores das fazendas e outras propriedade locais.    

A totalidade dos  processos ocorridos em Barbacena antes e após 1871 soma uma 

quantidade de 35223. Mesmo juntando-se a estas ações cíveis, mais uma ação de interditos 

possessórios, movida por libertos contra senhores de escravos durante a década de 1860, 

apesar de aparentarem, numa primeira observação, pouca quantidade em termos 

numéricos, estes se consagraram como um perigo iminente para o poder de libertar e 

escravizar dos senhores. A própria decorrência das poucas ações de escravidão, existentes 

neste período, atestam que proprietários de cativos não se dispunham confiantemente a 

acessar a justiça para reescravizar um indivíduo nem na primeira, nem na segunda 

instância. Também podemos ver as dificuldades que senhores de escravos vinham sofrendo 

através da desproporção de processos impetrados antes e depois da década de 1870.  

Discordamos, então, das afirmações  que defendem a idéia das ações de liberdade 

terem sido mecanismos não suficientes para ameaçar as regras de domínio do regime 

escravista devido  à possibilidade de  perceber, nas argumentações de curadores, juizes e 

senhores, preocupações sobre a necessidade de se evitar desordens dentro das fazendas e 

nos lares do Termo de Barbacena. E, em decorrência desta preocupação,  muitas vezes 

                                                 
223 Estes foram os encontrados no arquivo de Barbacena. Porém, pode ter ocorrido mais processos, é uma 
possibilidade, mas é possível também que tenham se perdido ao longo dos anos. 
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juizes e curadores propuseram acordos com senhores para não criar perigos à ordem. 

Quando há referência a temores entre grupos sociais em confrontos, eles indicam que a 

possibilidade do que se teme realizar-se era real e não apenas mítica e estas convicções 

pairavam nos imaginários e nas argumentações de jornalistas e advogados da localidade224.  

As ações de liberdade no Termo de Barbacena, as quais acreditamos estarem presentes  

em todo o império,  representavam a ponta de um imenso rochedo em torno do 

agravamento da desagregação do escravismo quando articulada às pressões de cativos por 

maiores autonomias dentro da propriedade e da comunidade local em seu cotidiano. Estas 

autonomias envolviam maiores recursos que aproximavam escravos das expectativas da 

liberdade inerentes à relação senhor e escravo. Estas realidades estavam perceptíveis em 

diversas regiões do império, inclusive em Barbacena, principalmente  na segunda metade 

do XIX.  

 Como expressões do crescimento do medo senhorial nestes tempos, podemos relatar 

o caso de uma senhora na década de cinqüenta, ré em uma ação de manutenção de 

liberdade, que afirmou que sua irmã deveria por em liberdade condicional seus escravos 

em segredo. Isto pelo fato de ser muito perigoso que escravos soubessem das decisões de 

sua proprietária, em razão das possíveis desordens e atentados contra suas vidas que 

poderiam vir a acontecer. Sendo demonstrado nesta história o amplo conhecimento  por 

parte de senhores e escravos de referenciais de cativeiro legítimo e ilegítimo, assim como 

                                                 
224 Quanto às fontes jornalísticas, encontrei poucos jornais no Arquivo Histórico de Barbacena. Foram 
encontrados um exemplar do jornal “O Mineiro” e dois exemplares da Gazeta de Barbacena. Isto devido não 
haver grandes remessas de jornais neste arquivo para nosso período de estudo dos oitocentos. Recentemente 
esta Instituição de Barbacena recebeu coleções de fontes jornalísticas através de doações particulares, 
contudo, ainda não foram abertas ao acesso do público pelo fato de não terem sido organizadas e não estarem 
inclusas nos bancos de dados deste arquivo, demandando desta maneira um longo trabalho de identificação e 
mapeamento. Trabalho este que não posso, neste contexto, realizar em decorrência do fator tempo. Ainda não 
se  sabe o que contêm neles. No entanto, como vivo dentro do arquivo o dia inteiro em seus períodos de 
funcionamento, descobri dois exemplares do jornal “Gazeta de Barbacena” já na conclusão deste capítulo.Um 
destes exemplares contém uma estimativa entrelaçada a uma contraposição de números estatísticos que 
direciona a análise do articulista para uma crítica à Lei do Ventre Livre,  ressaltando conjugadamente a 
habilidade senhorial particular em emancipar seus escravos. Este artigo traz uma informação que dentro do 
território [Minas Gerais ou no Brasil? não está claro.] a lei de 1871 libertou 10.705 cativos, enquanto em 
âmbito particular os proprietários libertaram 60.000 e em dez anos 70.705. Nesta informação está implícita a 
mensagem que enaltece uma libertação que deve ser realizada e mantida a cargo do poder firme e hábil do 
proprietário, assegurando a ordem e ao mesmo tempo asseverando sobre a impossibilidade do Estado Imperial 
ressarcir os senhores quanto às indenizações dispostas na lei. Também este jornal alerta os proprietários em 
razão das profundas dificuldades do Estado em resolver os prejuízos causados pela ocorrência da 
desagregação da escravidão. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Jornal “Gazeta de 
Barbacena” 08 de Junho de 1882. Pasta 1.      
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de regras e procedimentos inerentes às concessões e valores paternalistas tangentes aos 

sentimentos dos senhores. Contudo, estes referenciais  e critérios de ação eram organizados 

e avaliados por proprietários e seus cativos com conteúdos e leituras  diametralmente 

diferenciadas,  cada vez mais em repercussão e redefinição no contexto do avançar da 

desagregação da escravidão após a proibição do tráfico negreiro africano em 1850.225    

No desenvolver da segunda metade do século XIX, estas ações configuram-se como 

uma contestação e, segundo Keila Grinberg, seus impactos na sociedade escravista de 

maneira nenhuma se consagravam como de pouca monta dentro do processo de 

esfacelamento da escravidão226. Hebe Mattos também defende, em seus trabalhos sobre o 

fim do escravismo, que, por detrás das pressões realizadas por cativos contra a autoridade 

senhorial por meio das ações de liberdade, estava um processo de contestação e um 

movimento muito maior e complexo pela alforria. Movimento que ocorria por parte de 

muitos cativos os quais, malgrado não terem conseguido chegar às barras da lei, 

engendraram recursos diversos para resistir à escravidão e corroer o domínio senhorial, em 

conjunto com as repercussões dos processos judiciais em questão. Realidade esta que 

tomava maior volume com as repercussões das ações e liberdades conquistadas no campo 

do direito, principalmente após a lei de 1871, apesar das diferenças e dificuldades de 

muitos escravos com suas famílias em concentrar recursos e influências no universo do 

judiciário em relação aos seus senhores 227. 

As movimentações dos cativos, dentro e fora do campo jurídico faziam-se dentro de 

marcos delimitados, cumprindo objetivos fundamentais. Seguiam desmascarando  a falácia 

sobre a qual o escravismo e sua legitimidade deitavam raízes, ou seja, a convicção de que 

na realidade histórico-material, e não somente apenas  na imaginação senhorial escravista, 

as personalidades de seres humanos escravizados pudessem tornar-se meras extensões dos 

desígnios e vontades de outros seres humanos. Os escravos apreenderam os significados de 

suas lutas e conquistas e também derrotas com muito mais acurácia do que se é possível 

constatar228. Aqueles, então, que chegavam nas barras da lei estavam conscientes do que 

                                                 
225 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de manutenção de liberdade. Cx: 130. Ord: 
17. 1855. 2 SVC. 
226 GRINBERG, Keila. Op. Cit. P. 46. 
227 MATTOS,  Hebe Maria. Op. Cit. P. 192. 
228 Estas elaborações nos apoiamos densamente nas interpretações de GENOVESE, Eugene, D. A Terra 
Prometida. Op. Cit. P. 124-125.Passim.  
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poderiam conseguir, do que deveriam alegar e principalmente do que iriam enfrentar e 

mais, com quem estavam lidando. 

Os escravos, como defende Genovese, em suas comunidades locais e escravas, assim 

como aqueles que acessavam a justiça para se libertarem, sabiam que a lei lhes reconhecia 

poucos direitos e restringia muitos de seus dispositivos e que mesmo estes direitos 

poderiam ser desrespeitados por seus senhores e autoridades judiciárias. Entretanto, apesar 

de possuidores de poucos recursos e direitos formais e,  mesmo estes  atrelados a 

perspectivas e regras senhoriais (após 1871), tinham consciência de que suas regras eram 

suficientes para  lhes demonstrar que  a possibilidade de reagirem e resistirem às políticas 

de dominação das classes proprietárias era uma realidade. E não demorou,  para que com a 

presença ou mesmo ausência de leis, escravos com suas famílias arrolassem e 

consolidassem um conjunto de direitos consagrados pela tradição e costumes construídos 

por eles e apresentados em formas de relações individuais e de grupos aos seus senhores 

com o intuito de serem respeitados229. 

Desta forma, escravos e libertos com suas famílias plasmaram a sociedade escravista, 

sua legitimidade, seus valores morais e as dinâmicas e variadas relações sociais com seus 

proprietários da mesma forma em que foram plasmados por elas. E com estas relações, 

junto com seus proprietários, os escravos também construíam as leis230. Diante de todas 

estas circunstâncias, estes agentes sociais cativos, em suas negociações, acordos e 

confrontos, seja na justiça, seja no universo privado dos senhores no contexto da segunda 

metade dos oitocentos no Brasil, e em Barbacena inclusive, redefiniam os limites do 

escravismo. Redefiniam a ponto de obrigarem seus proprietários a transformarem e 

ressignificarem seus modelos de manutenção da ordem social e ascendência moral sobre 

suas escravarias e dependentes. Portanto, no desenvolver destes processos sociais, estes 

proprietários eram obrigados, muitas vezes, a flexibilizar e mesmo abdicar de várias 

prerrogativas mantenedoras do poder senhorial. Prerrogativas diversas, acionadas como 

moedas de controle e disciplinarização tributárias de suas decisões, incluindo a roça 

própria dos escravos, as famílias e a alforria que foram convertidos gradualmente em 

                                                 
229  GENOVESE, Eugene. D.OP. Cit. P. 54. 
230 GENOVESE, Eugene. D.Loc. Cit. P.53-54. Passim. 
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direitos consuetudinários dos escravos e até alguns positivados na lei, pelas pressões dos 

próprios cativos e deveriam ser assim considerados. 

De acordo com Hebe Mattos e Sidney Chalhoub, a alforria representava não somente 

o principal mecanismo moral dos senhores de efetivação da dominação escravista. Ela 

determinava o eixo sobre o qual se engendrava um recurso de diferenciação social 

internamente à experiência da escravidão. Em torno destes mecanismos e recursos, um 

amplo e complexo campo de lutas e formações de alianças se estruturaram. Campos estes 

específicos à experiência de cativeiro, no que concerne à redefinição do significados da 

alforria e seus conteúdos na visão de senhores, escravos e libertos, nas últimas décadas da 

segunda metade do século XIX231. 

Na concepção de Mattos, a multiplicação das alforrias, seja no campo do costumeiro, 

seja no universo do judiciário se desenvolveu, neste contexto, não somente em decorrência 

da progressiva perda da legitimidade do escravismo, mas da efetiva percepção, por parte 

das autoridades políticas, judiciárias, assim como por parte dos senhores, de que se tornava 

cada vez mais perigoso frustrar as expectativas dos cativos com suas famílias sobre o 

trânsito da escravidão à liberdade. E esta realidade também se fez presente no Termo de 

Barbacena.   

A tradição paternalista e patriarcal permaneceu desde períodos coloniais em 

Barbacena. Esse era o cenário interiorano de Minas Gerais, onde a escravaria estava  

envolvida em uma organização econômica voltada para o abastecimento interno e para 

uma organização habitacional de caráter interno, onde senhores residiam em suas fazendas 

e unidades produtivas. Contudo, no contexto das últimas décadas da escravidão, as 

transformações sócio-culturais e jurídicas estavam sendo firmemente sentidas tanto por 

parte dos proprietários de pequenas, médias e grandes escravarias quanto pelos cativos e 

libertos com suas famílias.  Estes, afincadamente, quando possuíam oportunidades e 

recursos, procuravam de forma mais ampla os advogados da região para defendê-los na 

justiça na expectativa de se libertarem ou libertar algum ente querido. 
                                                 
231 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do Silêncio. Op. Cit. P 163-193. Passim. CHALHOUB, Sidney. Visões 
da liberdade. Op. Cit. P.158-159. Passim. Chalhoub discorre em seu trabalho, que neste contexto da segunda 
metade dos oitocentos, especificamente a partir da década de 1860 a 1880 a chances de os escravos atingirem 
a alforria mesmo contra a vontade de seu senhor aumentou muito, inclusive por meio dos recrutamentos com 
a condição expressa dos libertos tornarem-se combatentes na guerra contra o Paraguai. Este autor afirma que a 
partir de 1878 a alforrias multiplicaram-se na Corte enormemente, nada menos que 36,1% da população 
escrava da matrícula de 1872-1873 recebeu a liberdade até a matrícula de 1886-1887. 
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Ainda em razão da permanência das decisões sobre a liberdade e escravidão pautadas 

nas Ordenações Filipinas, principalmente as que versam sobre o Livro 4º TTº 11 parágrafo 

4º e nas Leis de 1680, de 1773 e 1609 até a promulgação da Lei do Ventre Livre, após a 

concretização dessa lei, quase  todas as ações de liberdade tiveram como base legal  as suas 

disposições sobre o pecúlio do escravo232. Isso ocorreu mesmo diante do apego à 

escravidão por parte da população do Termo de Barbacena até os últimos anos desta. 

Foram encontradas apenas duas ações de liberdade que mencionavam, sucintamente, as 

Ordenações Filipinas, mesmo assim extremamente garimpadas e submetidas ao poder 

jurídico e cultural da lei de 1871. No que se refere a processos que se apoiavam na Lei  dos 

Sexagenários (1885) e na Lei de  proibição do tráfico de escravos africanos (1831) para 

pleitear a liberdade de cativos, no Termo de Barbacena foram encontrados somente um 

referente à lei de 1885 e dois para a lei de 1831 e ainda assim, indiretamente, em dois deles 

pode-se perceber a essência da Lei do Ventre Livre. 

Neste contexto da segunda metade dos oitocentos em Barbacena, muita luta e 

resistência escrava estava ocorrendo e se avolumando perigosamente contra o poder moral 

dos senhores, tanto em campo privado quanto em campo judicial. Estas ações após 1871 

sofreram mudanças, uma vez que buscavam conquistar e não mais manter a liberdade de 

quem se dizia liberto. Estas buscas pela liberdade declaram uma real repercussão do 

recurso das leis enquanto espaço de confrontos e libertação contra o cativeiro, como 

pudemos constatar pelo nível de aumento das ações posteriores a Lei 2040 de 1871, em 

relação aos processos anteriores a sua promulgação. Esta legislação estava efetiva e 

essencialmente presente em todos os processos. Para se ter uma idéia da força desta lei nas 

ações de liberdade em Barbacena, até o decreto nº 5 135 de 13 de novembro de 1872, que 

regulamenta os dispositivos desta mesma lei, só foi citado em apenas três processos de 

forma direta e em um de forma alusiva, prevalecendo  a  citação do próprio arcabouço  

legislativo da Lei do Ventre Livre sobre ele233. 

                                                 
232 Após 1871 as ações de liberdade se tornam sumárias por forças de lei com apelação compulsória apenas 
nos casos de sentenças desfavoráveis a liberdade. Ver: MATTOS, Hebe M.ria. Op. Cit. 185. 
233Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de contrato de trabalho à liberdade. Cx:109. 
Ord: 33. 2.SVC. 1884. Ação de liberdade. Cx: 190. Ord: 47. 2 SVC. 1883. Ação de Arbitramento. Cx: 165. 
Ord: 14. 2 SVC. 1885. Ação de Arbitramento. Cx: 166. Ord: 11. 2SVC. 1886. Esta ação somente faz uma 
rápida menção ao regulamento de 1872, nada mais.   
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Juntamente com os arbitramentos realizados em alguma destas ações, esses 

documentos judiciais denunciam uma correlação de forças entre escravos com seus 

curadores, contra a política paternalista senhorial de alforriar que se deteriorava, 

necessitando de reafirmações por parte de senhores. Essas reafirmações tentavam se 

proceder dentro de relações costumeiras de negociação informal e na própria esfera 

jurídica. Essas situações expressavam a modificação da visão de mundo de advogados, 

magistrados e outros homens livres do Termo de Barbacena sobre as normas sociais que 

amparavam a escravidão e a liberdade, principalmente diante das mudanças de bases 

argumentativas no que toca a legislação após 1871. 

Não obstante o caráter sumamente escravista desta região, estes atores sociais 

(senhores, escravos e libertos com suas famílias) se debatiam em torno de uma drástica 

transformação dos significados do paternalismo enquistado no Termo de Barbacena. 

Debatiam-se também em torno dos significados da liberdade, da propriedade e dos 

respectivos direitos que as estabeleciam e amparavam tanto em campo positivo quanto em 

campo costumeiro. 

Respeitante as concepções de curadores na defesa da liberdade de escravos no 

decorrer da segunda metade do XIX em Barbacena, a defesa do direito de liberdade por 

aquisição do pecúlio garantido pela lei 2040 de 1871 se  alternou complexamente pela 

esfera do direito de propriedade, assim como do direito de liberdade. Nos tribunais de 

Barbacena,  após 1871, entre os curadores234 que atuaram mais freqüentemente a favor de 

escravos e suas famílias nas ações de liberdade estava Delfino Ferreira de Carvalho, que 

advogou em três processos235 neste contexto236. Outros advogados que atuaram como 

                                                 
234 De acordo com Grinberg antes de começada a ação de liberdade o cativo já teria acesso ao curador, “que 
seria depois empossado pelo juiz. Às vezes ele era o depositário. Só que este homem era também um 
advogado” GRINBERG, Keila. Op. Cit. P.63. 
235 Segundo as ações de liberdade, encontradas no Arquivo Histórico Municipal de Barbacena a participação 
de Delfino Ferreira de Carvalho consta em três processos. Contudo, no trabalho de Sidney Chalhoub 
“Machado de Assis, Historiador” está citado uma carta que se refere a um auto de libertação de Barbacena 
posterior a lei de 1871, onde o curador de um escravo é Delfino Ferreira de Carvalho. Neste sentido, este 
curador atuou em cerca de quatro ações de liberdade. Não encontramos esta ação no arquivo desta cidade. É 
possível que tenha se perdido ou ainda esteja no fórum de Barbacena e não esteja acessível a consultas. Desta 
maneira, considerando o documento citado por Chalhoub referente a este auto de libertação pode ter havido 
36 processos de liberdade, sendo possível existir até mais que isto. CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis, 
Historiador. São Paulo: Companhia das Letras.   
236 Delfino Ferreira de Carvalho advogou a favor dos escravos como curador na ação de liberdade movida 
pelos escravos Madalena. Cx: 181. Ord: 15. 1875. 2 SVC. O escravo, Luís Cabra. Cx: 161. Ord: 19. 1877. 2 
SVC e Gervasio escravo. Cx: 151. Ord: 08. 1876. 2 SVC.  Joaquim José  da Silva Diniz atuou a favor dos 
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curadores de escravos em ações de liberdade e arbitramento foram Francisco de Paula 

Prestes Pimentel, que futuramente chegou a juiz municipal, e Joaquim José da Silva Diniz. 

Ambos advogaram em duas ações a favor de escravos. Mas, o restante de curadores 

levantados após 1871 atuaram em apenas uma ação de liberdade e arbitramento 

respectivamente.  

Mesmo entre estes advogados e curadores de escravos que atuaram em mais de uma 

ação cível de liberdade, não são perceptíveis em seus argumentos jurídicos espasmos 

abolicionistas, nem mesmo defesas incontestes da abolição da escravatura. Muitos 

advogados e curadores, até parte dos que defenderam cativos por mais de uma vez, como o 

próprio Francisco José de Oliveira Fortes237 que defendeu escravos  em três processos para 

liberdade na década de 1850 e 1860, participaram de processos cíveis na defesa de 

senhores escravistas. Muitas vezes, estes curadores de escravos em Barbacena eram 

também proprietários de escravos como o senhor Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, que 

advogava a favor de escravos na década de 1870, mas neste mesmo período aparece 

vendendo uma família de cativos a outros proprietários238 e recebendo pecúlios para 

libertar sua escrava “Felissíssima” em 1881. Temos o tenente Lino Marques da Silva 

Pereira, que era um empenhado curador do cativo João Baptista e aparece nos livros de 

compra e vendas de escravos, vendendo vários mancípios, inclusive famílias inteiras 

também em quatro escrituras de venda de escravos239.  

  Outro procurador-advogado que também defendeu senhores contra escravos foi 

Francisco de Paula Prestes Pimentel, que, como vimos, foi curador de escravos em duas 

                                                                                                                                                     
escravos: Sara escrava. Cx: 180. Ord: 25. 1878. 2 SVC. Fortunato escravo. Cx: 166. Ord: 14. 1878. 2 SVC. 
Francisco de Paula Prestes Pimentel advogou a favor dos escravos José Domingos. Cx: 109. Ord: 33. 1884. 2 
SVC e Escrava Sabina. Cx: 165. Ord: 18. 1883. 2 SVC. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair 
Savassi”.   
237 Este advogado participou como curador de escravos em duas ações de manutenção de Liberdade e uma 
ação de liberdade nos períodos de 1850 a 1860. Ações de manutenção de liberdade cx: 130 ord: 17, 1855, 
2SVC, movida por Gregório Ferreira de Souza. Manutenção de Liberdade cx: 127 ord: 21, 1860, 2 SVC, 
movida por Emídio Leite Borges. Ação de liberdade movida por Gregório Ferreira de Souza cx: 180 ord: 33, 
1855, 2 SVC. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.   
238 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.Livros de compra e venda de escravos. Cx: 42. 
Ord: 24. 2 SVC. Data: 1872 a 1874. P. 27.  
239 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.Livros de compra e venda de escravos. Escritura 
Cx: 51. Ord: 07. 2 SVC. Data: 1882 a 1886. 1874. P. 46v/47. Escritura Cx: 51. Ord: 08. P.1v./ 02. 
2SVC.Data: 1886 a 1888. Escritura Cx: 51. Ord: 08. 2SVC.Data: 1886 a 1888. P.3v/04. Escritura Cx: 51. 
Ord: 08. 2SVC.Data: 1886 a 1888. P. 09.     
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ações de liberdade após 1871 240.  No contexto do ano de 1863, o advogado Francisco José 

de Oliveira Fortes defendeu o capitão Manoel Antonio Amorim, um rico fazendeiro 

escravista de São Miguel e Almas de João Gomes contra uma família de ex-escravos, onze 

libertos ao todo. Estes alegavam, judicialmente com ao apoio de advogados locais e uma 

forte  e espessa rede de relações de solidariedade com inimigos do fazendeiro, possuírem 

legal e costumeiramente uma fazenda. E defendiam que esta propriedade foi passada em 

testamento pelo seu antigo senhor e que Manoel Antonio Amorim estava tentando, 

violentamente, apossar-se da dita propriedade fundiária controlada e administrada por eles 

com suas famílias.  

O nó do bordado, como bem diz a professora Grinberg, é que com o mesmo empenho 

este advogado defendeu tanto senhores de escravos quanto os escravos. Ele articulou seus 

argumentos, reforçando o direito de liberdade dos escravos, pautando-se nas Ordenações 

Filipinas e no direito de propriedade, garantindo a outorga inviolável da liberdade por seu 

legítimo senhor na  defesa de escravos.  E, ainda com a mesma argúcia que seguia 

apoiando cativos, na conquista da liberdade e na contestação do cativeiro, este profissional 

defendeu os senhores de escravos e de terras Manoel Antonio Amorim e seu genro, tanto 

que obteve êxito no embate jurídico, garantindo a vitória dos proprietários da família 

senhorial.  

Neste processo, os senhores saem vitoriosos, pois o advogado no decorrer do embate 

judicial, movimentava-se magnificamente pelo universo do direito de propriedade 

garantido pela constituição imperial de 1824. Francisco José de Oliveira Fortes, também se 

movimenta pelas redes de influência política e judicial, como de apadrinhamentos que o 

fazendeiro construiu na localidade de João Gomes e em Barbacena. Locais estes onde o 

fazendeiro Manoel Antonio Amorim seguia acessando sua força moral e social para 

concretizar a posse de seus domínios fundiários e socioeconômicos junto a seu genro, 

vizinhos, e ao escrivão judicial que era de sua família. Com estes recursos todos 

                                                 
240 Francisco José de Oliveira Fortes foi procurador do Capitão Manoel Antonio Amorim e seu Genro ambos 
poderosos fazendeiros e senhores de terras e escravos contra uma ação de interditos possessórios movidas por 
libertos em João Gomes distrito de Barbacena, ocorrida em 1863. Cx: 34 ord: 08. 1863 2 SVC. Francisco de 
Paula Prestes Pimentel é advogado-procurador de um senhor que move uma ação de escravidão contra 
Malvina escrava em 1873 sendo derrotado em seu intento. Ação de escravidão cx: 90 ord: 21. 1873 2 SVC. 
Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.   
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conjugados entre si, Manoel Amorim vence os libertos e assume a propriedade legal das 

terras ocupadas pelos autores, reafirmando parte de seu poder local.  

Numa outra ação de liberdade que chegou a realização do arbitramento da escrava 

Maria contra o réu e seu senhor Cesário Ferreira da Costa, esta contou com o apoio de um 

poderoso advogado que atuou mais de uma vez como curador de escravos241. A  fim de 

analisar mais detidamente o episódio, discorreremos sobre ocaso. 

 No contexto desta ação, que data do ano de 1883, a escrava Maria possuía um pecúlio 

que estava em poder de seu vendedor (antigo senhor), que passaria junto com ela para as 

mãos de seu comprador, o réu neste processo. Este pecúlio era equivalente a duzentos e 

oitenta mil-réis  e pertencia à referida escrava. O comprador da escrava ficava no dever de 

pagar “o premio de seis porcento ao anno isto por despacho do doutor Juiz Municipal, 

digo, órfãos em 14 de março de 1874”.  A ação de liberdade é impetrada na casa da 

Câmara Municipal de Barbacena, sendo que a escrava Maria se encontrava depositada, 

todavia, o depositário relata, no documento, que o pecúlio da escrava já se encontra em 

poder do atual senhor, comprador e réu no processo realizado por Maria e seu curador João 

Pereira da Silva Continentino242. Contudo, devemos abrir um parêntese no que toca a 

outras complexidades tangentes à história de Maria, para discutir a participação dos 

advogados de Barbacena nestes processos judiciais, mais tarde voltaremos a ela.  

 No decorrer do processo para libertação de Maria, o procurador do senhor relata que 

este não aceita o valor apresentado pela escrava como condizente com seu preço razoável, 

por esta ser uma cativa de qualidade, possuidora de muitos préstimos para os seus 

serviços243. A surpresa do processo incide entre muitas razões, no fato do procurador do 

                                                 
241  Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Cx: 163. Ord: 10. 1883. 2 SVC. 
242 João Pereira da Silva Continentino atuou como curador de escravos em algumas ações. Ao longo de sua 
carreira chegou a Juiz de Órfãos e Juiz Municipal e da Provedoria do Termo de Barbacena. Era um juiz 
bastante rigoroso e detalhista no que concerne à feitura de testamentos e inventários, bem como com os 
processo referentes a ações de liberdade, inclusive quanto atuava como curador. Todas estas informações 
foram retiradas durante nosso trabalho de transcritor e analista de fontes cartoriais e jurídicas, já realizado no 
tempo de seis anos no Arquivo Histórico de Barbacena. Só para nossa pesquisa analisamos mais de 1000 
documentos entre inventários, alforrias, testamentos, recenseamentos ações de liberdade, escrituras de compra 
e venda de escravos. Entre estes documentos, tivemos oportunidade de analisar os procedimentos de 
Continentino com intimidade para conhecê-lo bem, como profissional do sistema jurídico imperial. 
243 Nas ações de liberdade,  a elevação dos préstimos e das qualidades das escravas ou dos escravos, poderia 
prejudicar o intento de cativos em se libertar, pois poderia elevar também os preços a serem pagos, 
aumentando o valor da indenização. Em compensação a depreciação das qualidades, saúde e préstimos dos 
escravos, poderiam numa avaliação por arbitramento reduzir o valor a ser pago pela liberdade. E muitos 
senhores, quanto cativos e seus curadores fizeram uso destes artifícios de elevação e redução das qualidades 
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senhor Cesário Ferreira da Costa ser nada mais nada menos que Francisco de Paula Prestes 

Pimentel, que como foi declarado acima atuou em duas ações de liberdade a favor de 

escravos.  

Nas circunstancias supracitadas, vêm, em pauta, as seguintes perguntas da professora 

Keila Grinberg. Estavam os curadores engajados no processo mais amplo na defesa de 

escravos?Estavam eles exercendo sua profissão designada pelo tribunal local e pela política 

judicial do império? Eram funcionários do tribunal? Estas perguntas são pertinentes 

também para Barbacena, uma vez que contextualizado o processo de transformação das 

estruturas jurídicas e da retórica legislativa e política, no que toca a legitimidade da 

escravidão na segunda metade do XIX, as atuações destes advogados na justiça local 

enfrentavam relações de muita pressão em suas convicções. Convicções estas que 

continuavam mesmo pautadas pelas novas leis e determinações jurídicas e sociais, muito 

apegadas  às normas sociais costumeiras, tal como ao controle ordenado e paternalista da 

sociedade.  

Muitos curadores de escravos em Barbacena defendiam a liberdade destes, como 

advogados que defendiam seus clientes e com uma convicção de liberdade muito 

diferenciada da convicção dos autores libertandos e até muitas vezes conflitante com as 

expectativas de libertação imediata e definitiva dos escravos, em relações aos laços 

construídos com seus senhores  ao longo e nas últimas décadas dos oitocentos. Porém, no 

que se refere às relações de alianças, como de negociações sociais e profissionais entre 

cativos e advogados em Barbacena, as visões conflituosas puderam se articular, uma vez 

que dentro de um determinado contexto os indivíduos se envolvem em políticas cotidianas, 

incertezas, e possuem os mais variados problemas e liberdades de escolha. Estes mesmos 

indivíduos e famílias fazem escolhas complexas nas práticas individuais e familiares 

entremeadas com as normas sociais e morais da história e de sua cultura, sendo que estas 

ações e relações são potencialmente capazes de marcar as realidades sóciopolíticas dos 

diferentes atores históricos no tempo e no espaço simultaneamente diferenciados. Estas 

relações não impedem e não rechaçam a dominação, mas se desenvolvem modificando-a e 

condicionando-a, potencializando as convergências de ações. Ao longo dos 

                                                                                                                                                     
dos avaliados para obterem vitórias nos processos judiciais Ver: “O preço da Liberdade” In: MENDONÇA, 
Joseli, Nunes.  Op. Cit. 221-284.  
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relacionamentos humanos, mesmo de interesses e visões diferenciadas, estas ações podem 

se dimensionar e multiplicar seus significados abrindo caminhos para acordos, alianças, 

apadrinhamentos, para a produção de dependentes e, por conseguinte, para a transformação 

social de suas contraditórias e antagônicas realidades244.    

De acordo com a tramitação em processos judiciais, mesmo os curadores que mais 

atuaram nas causas de escravos contra o poder moral de senhores, não estiveram pautados, 

em suas convicções, por valores contrários à ordem social escravocrata, nem seguindo 

doutrinas estritamente abolicionistas. Nessa direção, as afirmações acima formuladas se 

fazem densamente presentes nas articulações destes atores sociais.   Esses advogados e 

curadores tinham plena consciência do processo de desagregação do escravismo no 

império e da conjuntura de conflitos interna e externa a este, como por exemplo, a guerra 

contra o Paraguai em fins de 1860 e início de 1870 e as políticas antiescravistas existentes 

no território imperial. Sabiam certamente dos perigos e ameaças à ordem nas fazendas e na 

política local, que já não eram totalmente estranhos em Barbacena e que uma libertação 

com repercussões em larga escala, como uma apologia a libertações dentro de uma retórica 

extrema, em cunho abolicionista, poderia agravar ainda mais a situação pela qual passavam 

os proprietários e autoridades da sociedade deste Termo.  

Neste contexto da segunda metade do século XIX, entre todos os processos de 

liberdade analisados, apenas dois dos advogados que atuaram  cerca de duas ou três vezes a 

favor de escravos contra a escravidão, afirmaram-se strictu sensu no direito de liberdade 

em bases da retórica densamente liberal-positiva. Estes eram Delfino de Carvalho e  

Joaquim José da Silva Diniz. Estes sim parecem ter abraçado as regras que determinavam o 

direito dos escravos a partir da Lei do Ventre Livre, em razão e em  acordo com as novas 

idéias da civilização moderna. Entretanto, estes advogados sempre se mostravam, no 

decorrer de suas ações e argumentos, apegados às normas costumeiras e à praxe dos 

ensinamentos antigos que congregavam a novas leis. Os referidos curadores, apesar de 

serem os que mais vezes atuaram em defesa de escravos em todo os processos, sempre o 

fizeram também através da legitimidade da indenização ao senhor, protegendo, assim, a 

legitimidade da propriedade privada, inclusive a propriedade escrava.  

                                                 
244 “Introdução” e “Definição do poder estratégias locais” In: LEVI, Giovanni. Op.Cit. P. 43-51 e 229-265. 
Passim.  LIMA, Henrique Espada. Op. Cit. P. 272-275. Passim.    
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Vimos anteriormente que, de todas as ações de liberdade e escravidão realizadas após 

o ano de 1871, apenas duas  não tiveram direta e declaradamente como sua base jurídica a 

Lei  do Ventre Livre,245. Após este ano, o pivô das argumentações e das ações de liberdade 

ocorridas em Barbacena  foi a referida lei  “Rio Branco” que determinou a liberdade do 

ventre, bem como a compra da alforria forçada ao senhor pelo escravo, por meio de 

apresentação do seu valor em forma de pecúlio e do arbitramento formalizado 

juridicamente. Inerente a todas estas disposições, a Lei do Ventre Livre também 

resguardava a indenização da propriedade que  o cativo constituía,  buscando desta forma 

restringir de certo modo a libertação à maioria dos escravos que não tinham acesso à  

aquisição de seu valor. 

Um sinal  que se abre para pensar as composições destes atores sociais, enquanto 

membros de uma ordem escravista e funcionários do poder judiciário imperial, é a 

trajetória social e profissional do curador de escravos Lino Marques da Silva Pereira. 

Como curador atuou em 1883246 a favor do escravo João Batista, pedindo de forma 

habilidosa segundo as regra do direito costumeiro e positivo em torno da Lei do Ventre 

Livre a liberdade do autor pela condição de abandono das obrigações senhoriais e do 

reconhecimento de João Batista como liberto por viver muito tempo sobre si. Fato e 

comportamento este que, de acordo com as normas costumeiras e tradicionais, como com 

os dispositivos da lei 2040 de 1871, condicionava o direito dos escravos à liberdade247. 

Podemos ler nas entrelinhas da retórica deste curador e advogado, que ele se  pautava na 

ausência das obrigações e do domínio condicionado à posição de um senhor escravista o 

qual ele próprio se constituía, não nos ideais de liberdade nos moldes desenvolvidos e 

                                                 
245 Um processo do ano de 1886 e outro de 1888 que se pautavam na lei de proibição do tráfico de escravos 
africanos em 1831. Houve um processo que se baseou na lei dos sexagenários (1885), mas simultaneamente 
se baseou essencialmente na lei 2040 de 1871. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação 
de liberdade. Cx: 136  Ord: 03 1886. 2 SVC. Ação de liberdade. Cx: 105. Ord: 28. 1888.2 SVC. 
246 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Ação de liberdade. Cx: 190  Ord: 47, 
1883. 2 SVC. 
247 CHALHOUB, Sidney, Visões da Liberdade. Op. Cit. P. 53. MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Op. Cit. 
P.154-155.Passim. “A própria legislação reconhecia no abandono causa suficiente  para a outorga da 
liberdade, determinando que os escravos abandonados por seus senhores deveriam receber sua carta de 
alforria”. “O abandono como explicava um dos decretos que regulamentava a lei de 1871” afirma a autora, 
“pressupunha-se quando o senhor  deixava de manter seu escravo em sujeição, não exercendo sobre ele 
autoridade. Mas, o abandono era reconhecido também quando o senhor deixava de cumprir com suas 
obrigações que lhes eram próprias, dentre elas a manutenção da subsistência de seus escravos”. 
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compartilhados por abolicionistas como Dr Luiz Gama e Dr Peçanha Povoa248 entre 

outros249. 

 Todavia, este curador que representa escravos e suas família nos tribunais de 

Barbacena, ao mesmo tempo é um dos senhores de escravos ou mesmo um ex-senhor que 

foi levado como réu para uma ação de arbitramento em 1886, tendo como autor o coletor 

municipal, que contesta o valor negociado pelos respectivos seus escravos. O coletor 

municipal exigia com o arbitramento uma reavaliação para a redução de valor dos dois 

cativos libertados, alegando que o valor definido anteriormente excedia o preço razoável 

dos escravos de Lino Marques, segundo a determinação da tabela de preços de escravos 

regulamentada na Lei dos Sexagenários (1885). Escravos estes que, por sinal, já se 

encontravam libertos nesta ocasião segundo os domínios do “regulamento de 13 de 

novembro de 1872”, mas que na concepção do coletor municipal precisavam ser 

novamente avaliados250. E estes libertos, por sua vez, recusam-se a serem avaliados 

novamente e não comparecem em juízo, a ponto de o juiz mandar buscá-los com força 

policial. 

 Neste contexto da segunda metade do XIX, no ano de 1873, também figurou como 

curador de escravos o Advogado Antonio Carlos Ribeiro de Andrada numa ação de 

escravidão impetrada pelo senhor Marcelino Lopes Correia, em que seu procurador é um 

outro advogado que também atuou como curador de escravos (Francisco de Paula Prestes 

Pimentel). Este mesmo curador, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, concretizou na justiça 

a liberdade de uma escrava a qual se julgava liberta, mas que teve sua liberdade contestada 

judicialmente. No entanto, tal advogado teve o  seu poder moral como senhor de escravos 

contestado por um liberto chamado Daniel, que como já foi discutido, apresentou 57$000 

(cinqüenta e sete mil-réis) de pecúlio para libertar sua esposa que se encontrava no 

cativeiro em posse deste mesmo advogado no ano de 1881. Portanto, de acordo com as 

confrontações das ações de liberdade tangentes à atuação destes curadores ora como 

advogados, ora como réus, como também as argumentações sobre  a Lei do Ventre Livre 
                                                 
248 MATTOS, Hebe, Maria. Das cores do silêncio. Op. Cit. P. 185 
249 O Tenente Lino Marques da Silva Pereira foi um senhor de escravos que comercializou famílias escravas e 
indivíduos cativos com senhores do Rio de Janeiro e arredores do Termo de Barbacena até 1887. Ver livros de 
notas Cx: 51. Ord: 07. Data: 16/05/1882 a 08/05/1886  e Cx: 51. Ord: 08. Data: 30/06/1886 a 06/02/1888. 
2SVC existentes no Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi” em Barbacena.   
250 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Ação de liberdade. Cx: 166. Ord: 11. 1886. 
2SVC.  
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no que tange à indenização senhorial e principalmente à predominância das ações 

incidentes sobre o pecúlio e contrato de trabalho para a liberdade, pode-se perceber que a 

doutrina abolicionista, em nossa concepção, não fazia parte da convicção desses advogados 

e curadores.  

As doutrinas do abolicionismo não fizeram parte do arcabouço ideológico destes 

advogados e curadores na defesa da liberdade na atuação político-jurídica no Termo de 

Barbacena na composição do quadro da segunda metade dos oitocentos. Pelo menos, no 

que  se refere a suas articulações na dimensão das ações de liberdade, apesar do empenho 

de muitos deles em várias causas dos cativos em derrotar o jugo do cativeiro251. Fato este 

que elevam os potenciais dos cativos, com sua força costumeira e sociocultural, em 

explorar recursos comunitários e familiares,  aproximando e buscando homens livres, 

mesmo não adeptos da retórica abolicionista na luta por sua liberdade.  

Os potenciais de articulação social e política dos escravos de Barbacena são evidentes, 

na medida em que, principalmente aqueles que tiveram acesso às barras da lei, ampliaram 

seus espaços de questionamento do poder senhorial, conectando-se a homens de destaque 

econômico e jurídico da localidade.  Ainda mais, quando se leva em conta que muitos 

destes homens livres, mesmo sendo curadores e advogados que atuavam em ações de 

liberdade em favor de cativos,  ou eram coletores do fundo de Emancipação Municipal, 

como próprio coletor major João Bibiano de Castro, que também possuía alguns escravos, 

ou eram enquistados proprietários de escravos que os conservaram em seu poder até finais 

de 1887.   

 Agora voltaremos à história da escrava Maria que deixamos para debater após termos 

analisado o comportamento dos curadores. O seu senhor José Cesário e seu procurador em 

1883 protestam contra o pecúlio apresentado pela escrava, dizendo ser insuficiente para 

indenizar o seu valor e partem para o arbitramento no qual foram propostos, por sua parte, 

os arbitradores Francisco de Assis Pacheco Penna, Francisco Gomes Teixeira, e Joaquim 

Teixeira de Abreu. O curador de Maria escolhe para representar o  senhor na avaliação o 

primeiro nome apresentado pelo procurador do proprietário. O representante da escrava 

                                                 
251 Contudo, é preciso declarar que não foi encontrado nenhum documento tangente ao movimento 
abolicionista no Arquivo de Barbacena, a não ser o fragmento de um jornal de 1887, de propriedade de Lino 
Marques Pereira da Silva, o qual possui uma coluna onde escreve um abolicionista que se diz a favor de uma 
liberdade ordeira e contrária à desordem nas fazendas. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair 
Savassi”. Cx: 39. Ord: 16. 1887. 1 SVC.   
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propõe por sua parte o doutor Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, José Tomás de Castro, 

João Manoel de Oliveira Brasil. O advogado do senhor escolhe o doutor Antonio Carlos 

Ribeiro de Andrada. Contudo, sem a intervenção do juiz, em pleno acordo entre o curador 

da escrava e o advogado do senhor, o terceiro avaliador  escolhido é João Manoel de 

Oliveira Brasil. Faz-se importante atentar, que este é um dos louvados apresentados por 

parte do curador da escrava.  

Muito já foi debatido, ao longo da historiografia, sobre o processo de avaliação dos 

escravos durante uma ação de liberdade.252No entanto, devemos afirmar a importância da 

contextualização dos processos destinados à aquisição da liberdade para escravos que 

conseguiram acesso à justiça, com o objetivo de contestar a escravidão. Processos estes que 

assumiram significados diferenciados nas diferentes localidades do império, após a lei de 

1871, como também  em relação às ações de manutenção de liberdade ocorridas antes da 

presente lei.    

O que não se pode passar despercebido é o fato do advogado senhorial haver 

escolhido Antonio Carlos Ribeiro de Andrada para avaliador da escrava e o curador da 

escrava ter selecionado Francisco de Assis Pacheco Penna, este último, poderoso 

fazendeiro escravista local. Não podemos  também nos esquecer dos dois advogados terem 

escolhido em comum acordo o terceiro arbitro.  

Sabe-se, pelas fontes já citadas acima, que em 1881 Antonio Carlos Ribeiro de 

Andrada  estava sendo acionado pela coletoria municipal de Barbacena para aceitar o 

pecúlio de um liberto que intentava libertar sua mulher do jugo do cativeiro no qual era 

mantida por este senhor. Nestas mesmas fontes históricas, viemos saber  que o curador de 

Maria escolheu um dos arbitradores que se configurava como um eminente proprietário 

fundiário de Barbacena com grande influência nas instituições políticas e jurídicas locais e 

regionais.  

Este último avaliador, Francisco de Assis Pacheco Penna, era um senhor escravagista, 

que somente em 14 de setembro de 1887 libertou todos os seus cativos com um rigor 

ritualístico e social fortemente restritivo em suas verbas testamentárias. Em seu testamento, 

elaborou uma estratégia de atrelamento paternalista que buscava controlar a mão-de-obra 

                                                 
252 Ver: MATTOS, Hebe Maria. Op. Cit. CHALHOUB, Sidney. Op. Cit. GRINBERG, Keila. Liberata. Op. 
Cit. MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Op. Cit. 
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liberta, assim como  o usufruto agrário de sua propriedade. Em um emaranhado conjunto 

de determinações paternais cunhadas em um arcabouço de humanitarismo e benevolência, 

Pacheco Penna doa cerca de cem alqueires de terras em sua fazenda aos seus escravos, 

onde estes poderiam morar,  trabalhar e criar animais. No entanto, estes ex-cativos 

deveriam, como obrigação, sujeitarem-se às ordens e domínios do seu administrador e 

respeitá-lo sem questionamento algum, trabalhando disciplinadamente e conservando a 

produtividade agrícola e a própria fazenda. Francisco Pacheco Penna determinava que, 

caso seus ex-cativos não cumprissem as suas vontades estabelecidas em testamento, estes 

perderiam seus direito à propriedade e seriam expulsos da mesma pelo próprio 

administrador253. Mesmo depois de morto, o reflexo do poder moral do senhor ainda 

buscava atrelar seus antigos cativos à sua propriedade, em torno da idéia de um tipo de 

liberto que se pretendia criar segundo as determinações e objetivos senhoriais. 

Observando todas estas descontinuidades e incoerências inerentes às relações sociais 

escravistas em Barbacena, podemos constatar que as escolhas dos avaliadores não era feita  

sem que se pesassem as possibilidades de ganho de ambas as partes. A escolha em muitos 

casos viabilizaria até os mais intrigantes acordos e negociações. Porém, no caso da escrava 

Maria, a situação é bem mais intrigante; uma vez  que havia senhores de escravos de um 

lado e do outro na avaliação e um curador que era extremamente adepto de libertar a cativa 

pela legitima indenização da “propriedade da liberdade”.  

No que concerne ao terceiro árbitro, ele era um dos árbitros propostos pelo curador da 

escrava Maria, fato que demonstra dois avaliadores apresentados pelo advogado da cativa e 

apenas um apresentado pelo senhor.  Entretanto, o terceiro avaliador foi escolhido pelos 

dois advogados, relação que direciona para uma convergência em intenções de libertar a 

escrava, mas por um preço adequado para o senhor  e para a libertanda. Esta abordagem 

longa fez-se necessária para demonstrar como, no Termo de Barbacena, curadores, 

advogados e senhores escravistas, quando não exerciam as três posições, possuíam 

convicções extremamente convergentes no que remete à intrínseca ligação entre liberdade 

e propriedade. E nesta localidade mineira esta postura durou até os últimos anos do 

                                                 
253 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi” Livro de Registro de Testamentos Cx 286. Ord: 
09. Local: Termo de Barbacena. Data: 7 de Julho de 1887. 1 SVC. P. 43-44v. Passim. 
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escravismo no Brasil ao contrário de outras regiões onde o abolicionismo se desenvolveu 

com maior amplitude combativa.  

Observamos a escolha de advogados ilustres na participação de processos como estes 

na segunda metade do século XIX. Advogados  que ora defendem a liberdade de escravos, 

ora são defensores de senhores, ora são apresentados em ações como proprietários 

escravistas e ora como avaliadores propostos por parte de curadores de escravos. Ainda 

podemos observar os acordos realizados entre réus e defensores de cativos nestes 

processos, como também nas escolhas de louvados apresentados por ambas as partes. 

Realidade esta que não esconde, pelo contrário, reforça a pressão de escravos e suas 

famílias contra o jugo do cativeiro, que não exclui as negociações entre senhores e cativos 

em campo privado e nem os acordos entre estes mediados por homens livres na esfera 

jurisdicional da região. Situação conflituosa em que muitos senhores tentaram evitar 

repercussões e ampliação das contendas entre os próprios arbitradores, advogados e juizes 

e jornalistas que acompanhavam os casos.  

A pluralidade de convicções, nas últimas décadas do XIX, está no cerne das arengas e 

decisões judiciais e se tornam posições políticas ante a escravidão e a liberdade também no 

Termo de Barbacena. Todavia, nas fontes pode ser constatada a predominância, pela força 

da lei emancipacionista gradual de 1871, da indenização da propriedade privada pela 

apresentação do pecúlio, assim como as libertações condicionais por serviços prestados, 

realizadas nesta localidade. O apego à propriedade escrava e sua legitimidade 

influenciaram todo o processo e foram tratadas com o maior cuidado possível, até os finais 

da escravidão neste Termo. A liberdade neste contexto esteve intimamente ligada à 

precedência do direito de propriedade, fortemente ligado ao dinheiro e aos bens em 

Barbacena. 

 Certo é que temos de tomar cuidado com as redes jurídicas e sua própria retórica de 

poder e justificação, firmadas para gerar uma jurisprudência em um dado contexto. Estas 

redes e retóricas jurídicas se organizam dentro de um processo, no qual  reforçam e 

justificam as relações de classe e os códigos de conduta dos atores históricos. Mas, ao 

mesmo tempo, efetivamente, acabam por sancionar limites e obstáculos ao próprio poder 

dos dominantes, e ainda formam  armadilhas em torno de sua ideologia e aparato de regras 

judiciais que tendem a colocá-los em situações difíceis diante do seu próprio poder. Sabe-
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se que se a lei negasse aos senhores a indenização, negaria sua própria legitimidade e a  

hegemonia de classe senhorial seria deslegitimada fundamentalmente. Negando-se desta 

maneira a legalidade, tanto quanto a legitimidade da ação indenizatória da propriedade 

escrava, estaria a sociedade escravista negando a essência da escravidão enquanto regime 

social e a propriedade privada. Estruturas estas que eram fundamentais para senhores 

escravocratas no império, como também em Barbacena, respaldarem a política de domínio 

senhorial. Principalmente, em uma sociedade fortemente apegada à escravidão com uma 

população escrava elevada, na qual vários cativos, mesmo que em número muito inferior à 

totalidade, pressionavam na justiça, com a ajuda de curadores e familiares, as válvulas de 

escape da escravidão nesta região. 

 Neste contexto, as pressões cativas sobre a ascendência moral dos seus senhores se 

desenvolviam de forma ambivalente, abrindo o conflito social entre senhor e escravo para 

além da esfera privada e faziam repercutir este embate, a partir da segunda metade do 

século XIX, também na esfera pública dos tribunais e na sociedade como um todo. 

Portanto, senhores, juízes e advogados teriam que obrigatoriamente legitimar a liberdade, 

para defender os pilares da indenização para, desta maneira, assegurar e reforçar o direito 

de propriedade. Isto sim era um problema social, político e jurídico que realmente fazia da 

hegemonia senhorial e das regras legislativas do Estado Imperial um campo de lutas para 

os dominados e dominadores se movimentarem, mesmo que desigualmente. 

 No que remete ao episódio do negócio que o antigo senhor de Maria fez com Cesário 

Ferreira da Costa, principalmente quando repassa o pecúlio da escrava, acompanha a 

informação de que o pecúlio do escravo Salviano será dado ao atual senhor de Maria. 

Neste sentido, a história nos soou meio confusa, de forma que acabamos por indagar: será 

o escravo um companheiro de Maria para ser vendido com ela e apresentar um pecúlio 

citado na ação da dita escrava? Estará Salviano tentando evitar uma possível separação 

dele e de Maria? Constituíam uma família?  Não dá para saber ao certo, o que se sabe é que 

o arbitramento é feito na quantia de 350$000 mil-réis e a escrava conquista sua liberdade e 

ela ainda se torna credora de seu senhor. Também não é sabido como Maria conseguiu o 

restante da quantia. O que se sabe é que o pecúlio foi além do exigido. Terá ela sido 

apoiada por Salviano, que depositou seu pecúlio nas mãos do réu? Terá Maria relações de 

proteção com homens livres da região o que a possibilitou arranjar o valor restante 
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necessário à indenização de seu senhor? Tudo isto era uma realidade passível de ser 

concretizada no mundo dos escravos e suas famílias. De uma coisa podemos ter certeza, 

também aqui em Barbacena, os escravos sabiam perfeitamente o que queriam e em que 

terrenos estavam pisando, quando chegavam às barras da lei. E, com efeito, estavam 

dispostos a acionar todos os tipos de recursos disponíveis para se verem fora do jugo do 

cativeiro ou para evitar uma separação de famílias e livrá-las da violência de um senhor 

considerado ilegítimo.       

 Nesta mesma ação de liberdade, vimos que o senhor que é questionado em sua 

autoridade pela escrava Maria é o recente comprador da mesma. Esta situação em 

Barbacena neste contexto converge com as análises de Chalhoub, no que toca a existência 

de uma reciprocidade desigual entre senhor e escravo que se consagra como um dos pilares 

costumeiros básicos da dominação escravista e mesmo da escravidão enquanto regime 

socioeconômico. Portanto, concordando com este autor, também em Barbacena, caso o 

escravo não reconhecesse seu senhor e o cativeiro em que vivesse como legítimo, se seu 

proprietário não cumprisse com suas responsabilidades, as relações paternalistas de 

dominação poderiam ser deterioradas de maneira muito problemática. Quando proprietários 

escravistas excediam em sua autoridade, agindo de forma arbitrária, separando familiares e 

companheiros ou deixando de cumprir certas obrigações, a relação entre senhores e 

escravos se esfacelava de forma insustentável mesmo com a presença do recurso da 

violência254. Porém, não podemos descartar a busca pela libertação por uma consciência da 

desagregação da escravidão por parte dos escravos e seus familiares no contexto destas 

ações de liberdade. Não podemos desprezar também, o esforço destes cativos na ampliação 

e formação de laços comunitários com homens livres e influentes no campo social para que 

pudessem ter acesso à justiça pela repercussão dos espaços abertos pela lei de 1871, no 

atinente ás possibilidades da conquista da liberdade. 

De acordo com os estudos feitos sobre estas fontes judiciais, muito dos significados 

sociais e políticos destes processos se modificaram após a Lei do Ventre Livre. Esta lei 

consolidou práticas costumeiras no que se refere às relações privadas entre senhores e seus 

escravos, como autonomias e libertações por meio da concessão senhorial, em direitos dos 

escravos. Concordando com Chalhoub, malgrado a exigência do artigo 4º parágrafo 2º da 

                                                 
254 Ver:  “Visões da liberdade”. In: CHALHOUB, Sidney. OP. Cit. P. 95-173. Passim. 
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lei 2040 de 28 de setembro 1871255, que regulamentava a apresentação do pecúlio no valor 

do cativo para que este adquirisse direito à alforria, mesmo restringindo a liberdade a 

grande parte dos escravos deste Termo e do império256,  esta lei foi com seus dispositivos 

arrancada pelos cativos, em suas lutas e acordos em busca pela liberdade, aos seus senhores 

e por meio de complexas e contraditórias maneiras.  

Com as transformações ocorridas na segunda metade do século XIX, sejam 

econômicas, políticas, sociais, ideológicas e jurisdicionais,  redefiniu-se o campo jurídico e 

sua retórica liberal-escravista. Reorientaram-se, por conseguinte, as ações de advogados e 

magistrados, bem como  dos próprios proprietários escravistas locais em suas formas de 

lidar com a situação de crescente perda da legitimidade da escravidão. As transformações 

conjugadas com a crise da escravidão obrigaram as reformulações de procedimentos 

inerentes à relação de senhores e escravos e ex-cativos nos finais do século XIX. As 

redefinições jurídicas realizadas nesta conjuntura ampliaram jurisprudências e espaços de 

lutas, na qual escravos e seus curadores podiam se movimentar. Realidade esta que  acabou 

por redefinir as normas costumeiras, como as relações sociais, não só de senhores e 

escravos, mas de escravos com libertos, seus familiares, amigos ou compadres e homens 

livres e advogados da região. Advogados estes, que se dispunham, mesmo sem uma 

doutrina definidamente abolicionista, ou mesmo sendo proprietários de escravos, a atuar a 

favor de cativos autores de ações cíveis de liberdade. Cativos estes que conseguiam se 

diferenciar dos demais mancípios nas relações comunitárias entre escravos e livres em 

Barbacena e obtiveram, desta forma, recursos para manejarem seu arcabouço de 

conhecimentos em direção a sua libertação, como dos membros de suas famílias.  

1. O Reverso do Poder:  resistência e estratégia escrava e a habilidade senhorial 

no Termo de Barbacena. 

                                                 
255 Ver: Apêndice II “Lei Rio Branco”. In: CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil: 
1850-1888. Trad. Fernando de Castro Ferro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, Brasília, INL, 1975. 
P.366-369. Passim.  
256 A regulamentação e determinados dispositivos da referida lei, na perspectiva senhorial e de políticos do 
império tinham o objetivo fundamental emancipar de forma controlada os escravos e legitimar a propriedade 
privada pela indenização aos senhores do valor dos cativos libertos. Todo este projeto emancipacionista se 
desenvolveu, dentro de um arcabouço político e ideológico gradualista de libertação por meio da lei tendo na 
indenização e no tempo seus pressupostos básicos. 
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Em uma ação de liberdade datada de 1876257, realizada na cidade de Barbacena, 

movida pela escrava Teodora contra dona Maria, sua Senhora, consta uma decidida 

intenção da cativa de “libertar-se do jugo da escravidão em que existe”. Por isso, requereu 

ao juiz municipal a nomeação de um curador para requerer por ela sua libertação por meios 

do artigo 4º parágrafo 2º “da Lei do elemento servil”258. Esta escrava afirma na ação poder 

satisfazer o seu valor, dentro de um acordo com suas senhora, caso esta queira. Alega ainda 

poder apresentar o valor mesmo se não houver acordo e  se a ação for a arbitramento 

judicial. Pelo desenvolver da história, é perceptível que a escrava Teodora tentava, havia 

tempos, se libertar mediante um acordo informal que não foi possível de se efetivar com 

sua proprietária. Nessa perspectiva, diante da impossibilidade de um acordo, a cativa 

empreendeu uma ação de liberdade com o fim de se ver livre do domínio de Dona Maria, e 

o fez pela esfera judicial respaldando-se na lei de 1871. 

  A ação supracitada não possui sentença declarada, uma vez que ela termina com a 

ordem do juiz para citar a senhora da escrava para em juízo entrar em ajuste sobre o valor 

da dita Teodora. Contudo, muito das relações conflituais, negociações e acordos entre 

senhores e escravos, principalmente nas últimas décadas de escravidão, podem ser 

escrutinadas neste processo. Primeiro, a cativa pede a nomeação de um curador, pedido 

formal devido ao fato de ser bastante comum que escravos procurassem e em muitos casos 

conseguissem homens livres advogados, principalmente na segunda metade dos oitocentos 

para representá-los perante a lei259. Advogados estes que atuassem a seu favor nos 

processos de liberdade. Sabemos que o acesso a curadores possuía significados e 

possibilidades variadas que alternavam de contexto para contexto, de região para região. No 

entanto, nas últimas décadas no império, por diversos fatores conjunturais e estruturais, 

como já foi discutido acima, a proximidade entre homens livres com escravos e suas 

famílias ampliou-se e isto também foi realidade para o Termo de Barbacena. Segundo, os 

curadores respaldaram-se, pelo menos em Barbacena, predominantemente, nos dispositivos 

da Lei do Ventre Livre que afirmam positivamente o real direito do escravo à alforria por 

                                                 
257 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de liberdade. Cx: 178. Ord: 65. 1876. 
2SVC. 
258 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Ação de liberdade. Cx: 178. Ord: 65. 1876. 
2.SVC. 
259 GRINBERG, Keila. Op. Cit. P.64. 
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meio da compra, sendo este direito conjugado ao real direito à indenização do senhor e os 

cativos, ao que parece, sabiam disso.  

Pode-se observar, em todos os processos posteriores à Lei do Ventre Livre, de acordo 

com os argumentos dos curadores de cativos e dos advogados senhoriais durante a 

realização dos mesmos, que o direito de propriedade era um valor que, mesmo diante da 

crise dos pilares básicos da escravidão, não deveria ser ferido, nem atacado por outros 

recursos e alegações judiciais e políticas. Desta sorte, a supracitada lei torna-se uma 

regulamentação político-jurídica orquestrada dentro de um projeto gradualista de 

emancipação que, mesmo libertando escravos, continuava legitimando a propriedade 

escrava pelo recurso à indenização pecuniária ou em serviços, postura esta condizente com 

a realidade sócio-escravista do Termo de Barbacena até os últimos anos da escravidão.  

Também existe o fato de poucas ações terem ocorrido após o ano de concretização da 

Lei dos Sexagenários (1885)260. Entretanto, o confronto entre o direito de liberdade e o 

direito de propriedade era um problema que preocupava juizes, advogados e proprietários, 

também em Barbacena nos finais do XIX e continuava acirrado com o aumento vertiginoso 

de escravos acionando as leis para se libertarem. Sabiam as autoridades sociais e jurídicas 

que se a legitimidade da propriedade privada não fosse reforçada com a libertação 

indenizada e controlada sobre o valor do escravo a que os senhores tinham direito, a 

manutenção do domínio paternalista senhorial sobre os escravos que não tivessem acesso à 

justiça seria gravemente abalada. Caso isso se materializasse, o poder moral dos 

proprietários sobre seus cativos seria ao mesmo tempo deslegitimado e perderia sua 

credibilidade cultural e simbólica, tanto na visão de mundo dos senhores quanto na dos 

escravos. Esta deslegitimação derrubaria também em grande escala e abruptamente a 

política de geração de dependentes, pautada no paternalismo e na legitima posse sobre os 

demais escravos. Por estas razões, a valorização predominante da Lei Rio Branco (1871) 

nas argumentações dentro das ações de liberdade em Barbacena, fizeram-se sobrelevar. 

Principalmente, diante de um contexto de perda da legitimidade da autoridade senhorial em 

Barbacena que precisava ser reinventada sobre novas formas de relações sociais e a 

liberdade comprada, neste sentido condicional, deveria ser seu instrumental basilar. No 

                                                 
260 Seis ações ocorreram após 1885. Duas em 1885, sendo que a grande maioria das ações de liberdade 
posteriores a 1871, tem como base legislativa a Lei do Ventre Livre.  
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entanto, este fundamento poderia assumir caminhos duplos, fazendo deste instrumental, 

armas manejadas habilidosamente pelos próprios escravos.  

  Para fundamentar estas constatações tanto na concepção de mundo dos senhores 

quanto dos escravos, um fator decisivo na ação promovida por Teodora contra sua senhora 

é a afirmativa que a cativa possui o valor para comprar sua liberdade por meio de 

negociação ajustada ou mesmo por arbitramento. Ela através da linguagem jurídica 

organizada pelo curador dá uma escolha à sua senhora, propondo um acordo, mas por outro 

lado sua atitude coloca sua proprietária contra as redes da justiça da mesma política 

gradualista de emancipação controlada, encurralando sua proprietária com a ameaça do 

arbitramento que pela lei de 1871 a escrava teria direito efetivo. Neste sentido, a escrava e 

seu curador concedem uma escolha à senhora Dona Maria com uma mão, buscando acionar 

uma negociação costumeira em torno de acordos antigos existentes entre senhores e 

escravos desde períodos coloniais. Porém, a escrava Teodora lhe tira essa concessão com a 

outra mão, acionando as novas possibilidades que a Lei do Ventre Livre sancionava como 

direito dos escravos.  

Neste processo de liberdade, fica claro que naquela situação era Teodora escrava quem 

fazia as concessões e estabelecia as alternativas do processo de libertação, forçando, com 

efeito, sua senhora a libertá-la através de um acordo impossibilitado em campo privado sem 

intervenção jurídica ou pelo seu valor definido por arbitramento. Temos, nesta história, 

uma constatação dos reveses que senhores de escravos estavam sofrendo em sua autoridade 

moral e em seu potencial de alforriar a partir da “lei do elemento servil” também no Termo 

de Barbacena. 

Outra ação de liberdade pode ajudar a esclarecer melhor estes confrontos, acordos e 

rearranjos de poder entre senhores e escravos nos últimos anos do escravismo em 

Barbacena. No ano de 1878, a escrava Sara impetra uma ação de liberdade contra seu 

senhor José da Fonseca Ferreira. Seu curador é Joaquim José da Silva Diniz, um habilidoso 

advogado que conhece as leis portuguesas e as leis emancipacionistas como poucos no 

Termo de Barbacena.  

 A escrava Sara apresenta o pecúlio de 400$000 (quatrocentos mil-réis) para sua 

libertação, todavia, seu senhor não o aceita, indo a ação para arbitramento, sendo a escrava 

avaliada em 700$000 (setecentos mil-réis). Mas, o proprietário de Sara protesta por dois 
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motivos: primeiro, a insuficiência do valor apresentado; segundo, alegando a liberalidade 

de terceiros,  afetando e arriscando a ordem e a propriedade de senhores escravistas que 

queriam ver garantidos na lei seu poder moral e sua legítima condição de proprietários. De 

acordo com seu advogado, a escrava era auxiliada por João Batista da Costa, também um 

senhor de escravos da região, que a estava apoiando em sua tentativa de alforria por ser 

desafeto  do dito senhor de Sara e por estar tentando se apropriar da cativa, mesmo após 

liberta. 

 No caso denunciado por José da Fonseca Ferreira, Sara seria, após sua libertação, uma 

ex-escrava dependente e atrelada a João Batista e sua propriedade. Seria uma liberdade 

cativa, porque apoiada em uma desavença entre senhores escravistas, na qual um 

proprietário afrontava o outro, ficando do lado de uma escrava na justiça para retirá-la do 

poder de seu amo. Porém, Sara estava totalmente empenhada em se ver livre da escravidão 

e não media esforços para engendrar relações com homens livres e outros donos de cativos 

inimigos de seu senhor, mesmo que estas relações fossem perigosas. Isto com o objetivo de 

se tornar uma liberta ainda que atrelada, mas liberta.  

O advogado do proprietário de Sara alegava também que o indivíduo que a estava 

apoiando, em sua ação de liberdade, era um antigo locatário dos serviços da mesma, sendo, 

portanto, o pecúlio de 300$000 (trezentos mil-réis) apresentado com a ajuda deste. Pecúlio 

que completaria os 700$000 (setecentos mil-réis) decididos em arbitramento para indenizar 

o valor de Sara a seu senhor. Entretanto, segundo as alegações deste último, o referido 

pecúlio era uma quantia ilegítima por advir por meio de alguém que queria causar 

desordens perturbando as relações de domínio na propriedade alheia.  

O que é mais interessante nas palavras do advogado senhorial é a afirmação deste 

atribuída a seu cliente, Senhor de Sara, de que um outro proprietário adepto da também 

ordem escravista estava tentando apropriar-se do alheio podendo causar, segundo a retórica 

das restrições sobre a liberalidade de terceiros nas ações de liberdade e na lei de 1871,  

desordens em sua autoridade de senhor. Este risco é reafirmado pelo curador de Sara, tanto 

que o faz concordar com as colocações do advogado senhorial. Contudo, busca com essa 

convergência de opinião, reforçar a defesa do pecúlio de Sara. O curador da escrava afirma 

a importância da proibição legal da liberalidade de terceiros em ações de liberdade. Este 

defende que seria “implantar a desordem, o desespero no lar doméstico do cidadão que 
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possuisse escravos”. “Seria acoroçoar a insubordinação, plantando a indisciplina dos 

escravos dos fazendeiros”, caso não houvesse a colocação de limites à intervenção de 

outras pessoas em processos movidos por escravos.  

Podemos ver, que o próprio advogado de Sara concorda com os princípios das 

restrições à intervenção direta de terceiros na relação de senhores com seus escravos e se 

mostra defensor da ordem pública e da segurança social. Entretanto, ao mesmo tempo alega 

que esta determinação jurídica é realmente legítima para inibir ações por ódio, “insciencia, 

imprudência e perversidade”. Mas, alega que não é o caso de Sara, e desta maneira, defende 

o direito da escrava à liberdade por aquisição pecuniária legítima e legal pela disposição da 

lei de 1871. Temos, no caso acima, argumentações convergentes sendo instrumentalizadas 

para justificar interesses antagônicos, o do senhor continuar com a cativa sobre seu domínio 

e o de Sara de se ver livre da escravidão. 

 Lendo nas entrelinhas do embate de Fonseca Ferreira com sua escrava, podemos 

perceber que a investida de Sara para conquistar sua liberdade na justiça poderia realmente 

prejudicar as relações de seu proprietário com outros cativos seus, ou mesmo sua 

ascendência moral na localidade em que residia. Nesta ação de liberdade movida por Sara 

contra seu amo, está evidenciada a realidade das atuações de escravos que poderiam 

certamente incitar a desobediência de outros cativos que estavam sobre a sujeição de um 

mesmo senhor. Estava também sendo delineada uma divergência entre estes senhores 

escravistas no caso da luta pela liberdade de Sara, mas, na visão de seu proprietário abre 

uma fresta para ações ainda mais prejudiciais para a autoridade senhorial em campo 

privado e também público.   

Respondendo a alegações do advogado de Fonseca Ferreira, o curador de sua escrava 

protesta que esta recebeu doação permitida por lei, reconhecendo ser a liberalidade de 

terceiros, proibida segundo a lei 2040 de 1871, para que se evitasse a desordem e as 

disputas entre senhores de escravos e demais homens livres, desorganizando, assim, a 

ordem social vigente. Entretanto, afirma que essa mesma intervenção de terceiros está 

legalizada pelo princípio da doação, legados e heranças prescrita na referida lei do elemento 

servil (lei de 1871). Continuando a argumentação, o curador da escrava  dizia ser o pecúlio 

legítimo pelo fato deste valor ter se concretizado de forma digna, não sendo por meio de 

roubos nem de outra maneira ilícita. Portanto, fora destas condições ilegais de aquisição do 
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pecúlio, as outras formas se davam de maneira legal, pela Lei do Ventre Livre outorgar o 

direito do escravo de receber doações, legados e heranças para compor seu pecúlio para sua 

liberdade, bem como adquiri-lo através do trabalho com a permissão do senhor. 

 O embate entre o senhor e a escrava, com a aceitação em juízo de seu pecúlio, vai 

para além do arbitramento, fazendo, desta maneira, o curador da escrava uma demonstração 

de erudição não vista em nenhuma outra ação de liberdade coligida no arquivo de 

Barbacena. Neste processo, o curador de Sara faz um rearranjo entre as legislações antigas, 

atacando algumas leis e dispositivos das Ordenações Filipinas como ultrapassados e 

confrontando as leis antigas portuguesas. Além disso, ele contrasta tais leis com 

argumentações religiosas às leis consideradas  por ele como parte do direito moderno 

liberal que envolve a lei de 1871. De acordo com Joaquim Diniz:  
     Pelo direito antigo, era vedado aos escravos o direito  de formar pecúlios, e 

quando este se formava, pertencia ao senhor do escravo. Já, lá se foi esse tempo de 
ominiosa jurisprudência, que tal nome não merece, isso que era um verdadeiro 
direito contra direito, jurisprudência absurda. Toda linha reta que não leva a Deus, 
fonte de todo o direito e justiça, será um direito torto. Mas ainda mesmo estudando 
esta jurisprudência de execrada memória se fosse possível retrairmos a questão 
presente para esse tempo, a Ordenação Livro 4º TTº 11 parágrafo 4º ergueria para 
bem alto a gritar a favor de uma escrava e invocar o princípio jurídico em que a lei 
expressa porque em favor da liberdade são muitas coisas outorgadas contra as 
regras gerais. Nem se venha argumentar que esta disposição se refere ao mouro 
cativo; e quando este frágil argumento não resiste as comesinhas regras da lógica, 
que ensinam refutar argumentos com outros a fortiori lá vai; Se esta disposição 
legal podia ser invocada em prol do mouro cativo, com mais forte razão poderá e 
deverá ser invocada em favor do  cristão cativo. 

     O próprio Direito Romano, pouco indulgente aos escravos, aí está derramando 
princípios humanitários, dentre muitos seguintes. O alvará de 1º  de abril de 1780, 
ainda desses negros  tempos de ignorância, já prescrevia que são mais valiosas as 
razões que militam em prol da liberdade do que as que se dão pelo cativeiro. 

     Pelo direito moderno o pecúlio do escravo é legítimo e legal artigo 4º nos 
parágrafos da lei 2040 de 28 de setembro de 1871261. 

    
Este curador utiliza-se das Ordenações Filipinas, articulando, dentro da linguagem 

jurídica, uma concepção que atesta o movimento das novas idéias filosófico-liberais e de 

latente presença na formação dos advogados e juristas deste período da segunda metade do 

XIX em todo o império. Mesmo assim; numa estratégia política e jurídica, este advogado 

apoiando-se em sua concepção de mundo, defensora do “direito moderno”, ataca as 

Ordenações Filipinas como jurisprudência “absurda e ignorante”, mas as utiliza 

selecionando-as e reforçando-as com o direito romano para alegar, que até nos tempos das 
                                                 
261 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de liberdade. Cx: 180. Ord: 25. 1878. 
2SVC. 
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leis retrógradas, em favor da liberdade muitas situações eram outorgadas contra as regras 

gerais. Joaquim Diniz também se firma nas disposições religiosas que legitimam a justiça, 

sendo esta uma instituição formada em um direito que defende os princípios das leis de 

Deus e segue o caminho de um direito legitimo e não “torto”. 

O curador de Sara tenta justificar o direito dela à liberdade tanto pelo  “direito antigo”, 

tido por ele como ultrapassado “de execrada memória”, retirando dele disposições que, 

mesmo confrontando com as novas leis, legitimavam o direito de Sara à liberdade. Neste 

mesmo processo, este curador apesar de criticar as leis antigas e valorizar a lei de 1871, 

coloca esta última sobre um escrutínio filosófico e político, relembrando o direito ateniense. 

Recurso este que acabava por pressionar o caráter gradualista e emancipador ao qual a lei 

se destinava. Este caráter, segundo suas proposições, só seria legítimo para a manutenção 

da ordem caso o direito de liberdade dos escravos fosse garantido na realidade, do 

contrário, esta lei Rio Branco262 seria ineficaz para a sociedade, para a justiça, e 

principalmente para a segurança social. A Lei do Ventre Livre seria,  como foi para as 

senhoras, a lei ateniense na Grécia Antiga. 

  De acordo com argumentações do curador de Sara263, se a Lei do Ventre Livre não 

possibilitasse ao escravo o real direito ao pecúlio, nem a concretização da liberdade pela 

compra da mesma, seria como a lei ateniense que em um dispositivo permitia as senhoras 

usarem sapatos, mas em outro proibia os sapateiros de fabricarem sapatos para senhoras. 

Com esta argumentação, Diniz vem colocar em questão a própria seriedade desta lei 

emancipacionista e da própria eficácia desta como garantidora da emancipação gradual,  da 

organização das novas relações de trabalho com os libertos e da  própria ordem social e 

segurança pública. 

Estas correlações de forças entre senhores, políticos, magistrados, advogados e 

escravos com suas famílias, no auge da desagregação da escravidão, atestam muitas 

mudanças na forma dos atores sociais deste período analisarem e se comportarem perante 

as leis e as relações sociais. Estes homens e mulheres, dominantes e dominados seguiam 

suas vidas, redefinindo-a, ressignificando as normas legais, morais  e sociais, ao mesmo 

                                                 
262 Lei do Ventre Livre promulgada em 1871.  
263 Devemos mencionar que Sara era uma escrava “Costureira em profissão” que seu senhor elogiou muito no 
processo para justificar, para além da ilegalidade e ilegitimidade do pecúlio acrescentado por João Baptista, 
sua insuficiência diante da especialidade da dita escrava.   



181 

 

tempo em que se redefiniam enquanto atores sociais em meio às lutas cotidianas para a 

conquista da liberdade por parte dos cativos e libertos e o reforço do paternalismo por parte 

dos senhores264. Todas estas relações se fizeram efetivas não somente em áreas agro-

exportadoras, mas também em uma sociedade escravista bem diferenciada destas últimas, 

que conjuntamente com outras regiões do império do Brasil, vivenciava o processo de 

desagregação de seu regime socioeconômico, como foi Barbacena nas últimas décadas dos 

oitocentos.  

Entre pressões e contra pressões retributivas por parte do curador Joaquim Diniz e do 

senhor  José Fonseca Ferreira, estes se debatem entre o direito de propriedade e o direito de 

liberdade, entre a negação de avaliadores senhoriais por parte do advogado da escrava e da 

aceitação dos louvados após uma nova proposição por parte do senhor,  no qual o 

arbitramento se concretiza no valor de setecentos mil-réis. Numa situação em que a 

escrava, através de uma forte relação com homens livres da região, consegue completar a 

quantia arbitrada, apresentando mais trezentos mil-réis, o que fica patente, é a longa e 

sacrificada luta empreendida por escravos para conquistar sua liberdade. Fica demonstrada, 

no processo de Sara e em outros relacionados acima, a importância dos laços sociais 

horizontais e verticais de apadrinhamento, solidariedade e proteção em campos familiares, 

de amizade e de endividamentos com homens poderosos da região que poderiam aproximar 

escravos de habilidosos advogados e pessoas que dispunham de recursos econômicos e 

sociais para apoiá-los contra o jugo da escravidão.  

Devemos, através destas ações de liberdade, reconhecer como escravos com sua lógica 

própria e seus referenciais econômicos, morais e culturais souberam caminhar dentro da 

hegemonia da classe senhorial e do paternalismo. Paternalismo este moralmente 

disciplinarizador e justificador da exploração escravista e da própria ordem dominante. No 

entanto, estes escravos reformulavam as raízes paternalistas presentes em seus cotidianos 

dentro de suas histórias de vida com o propósito de aproveitar os espaços de autonomia, 

assim como as arengas entre senhores de escravos ou homens livres em geral para resistir à 

dominação senhorial, conquistando, muitas vezes, a liberdade. 

 No fim da ação de liberdade, o senhor José da Fonseca Ferreira proprietário de Sara 

acaba por aceitar o pecúlio alegando ter de se retirar do Termo de Barbacena. Afirma ainda 

                                                 
264 XAVIER, Regina Célia Lima. Op. Cit. P. 38. 
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não querer sofrer as conseqüências e mais trabalhos, passando, finalmente, a liberdade a 

Sara. Esta sentença atesta a realidade do contexto do fim da escravidão em Barbacena e ao 

mesmo tempo da derrota senhorial frente a seus escravos no campo do direito positivo e 

social. Entretanto, demonstra também a habilidade senhorial na consciência de poderem 

sofrer danos maiores caso as ações pudessem prosseguir, tanto no que toca os prejuízos 

monetários sobre o valor do escravo quanto no que se refere ao forte paternalismo existente 

em Barbacena. Paternalismo este  que poderia sofrer maiores e mais graves corrosões com 

a ampliação das repercussões, que estas libertações pela justiça poderiam causar perante o 

restante da escravaria.  

Algumas ações de liberdade e noticias de jornais atestam o potencial do paternalismo 

senhorial no Termo de Barbacena, mesmo nos anos finais da escravidão, em forjar 

lealdades, gratidões e atrelamentos pela tutela social e individual de alguns libertandos. 

Esta região possuiu uma tradição  paternalista  fortemente engendrada na proximidade 

física das relações entre senhores e escravos dentro da esfera da propriedade privada e das 

comunidades rurais e urbanas desde tempos coloniais. Realidade esta que seguiu reforçando 

as peculiaridades do escravismo mineiro do interior desta província, principalmente das 

áreas produtoras de gêneros agro-pecuários destinados ao abastecimento interno, como foi 

Barbacena.  

Este paternalismo era conjugado a um forte apego à escravidão mantido em 

Barbacena até os últimos anos do escravismo no Brasil, mesmo com o alto índice das 

sentenças favoráveis à liberdade. Fato que, simultaneamente, concretizava, nesta sociedade, 

uma força sócio-cultural despendida por escravos e suas famílias dentro de sua economia 

moral, conectada às experiências e racionalidades próprias dentro de relações familiares, 

amizades e apadrinhamentos em suas comunidades, que potencializavam a aquisição de 

pecúlios e prestações de serviços para a liberdade265. E junto a isto pode ser visto também  a 

habilidade e o temor dos senhores no ato de aceitar ou acatar o pecúlio apresentado e 

definido em arbitramentos. Relação esta definida em primeira instância, tentando não 

ampliar as chances de derrotas maiores e repercussões mais explosivas devido às 

publicações das ações de liberdade, nos editais do tribunal, na imprensa local, divulgação 

que certamente reforçaria as pressões dos escravos pela libertação. Apesar de encontrarmos 

                                                 
 265 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade. Op. Cit. P. 42. 
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apenas um exemplar do jornal “O Mineiro”, no que toca nosso recorte contextual referente 

ao ano de 1887, a publicação dos processos fica patente nos finais dos mesmos, no qual o 

juiz municipal ordena que se publique a conclusão por parte da justiça local.      

Por mais que o paternalismo senhorial e a política de domínio escravista estivessem 

se deteriorando no fim da escravidão neste Termo, muito fortes ainda eram as permanências 

de relações costumeiras coloniais existentes na esfera privada, que proporcionaram 

condições a muitos senhores de se rearranjarem ante as pressões realizadas por cativos e 

seus aliados, que se empenhavam na luta contra a escravidão e sua política de dominação. 

Devemos ter consciência que a maioria das libertações foram conquistas dos escravos em 

meio às lutas afincadas e acordos cotidianos travadas em campo social e dentro da justiça 

por aqueles que obtinham acesso a esta esfera. Desta maneira, o aumento dos processos 

movidos por escravos contra seus senhores em campo judicial demonstrava o agravamento 

dos movimentos conflituais entre senhores, escravos e libertos. Movimentos que se 

tornavam mais públicos e passíveis de exageros na opinião dos habitantes do Termo a partir 

da derrota de senhores em ações de liberdade movidas por escravos. Neste sentido, se as 

repercussões eram impossíveis de ser evitadas, pelo menos poderiam ser evitados os 

escândalos maiores à ordem escravista em processo de desagregação e ao domínio 

paternalista. No cruzamento das ações de liberdade com a notícia de jornal que 

encontramos e que explanaremos mais adiante, pudemos observar que uma das bases 

fundamentais para a salvaguarda da ideologia escravista e do poder moral dos proprietários, 

dentro processo de tentativa de  reforço e ordenamento do paternalismo, foi a não extensão 

das ações para instâncias que poderiam produzir maiores repercussões  ao mesmo tempo 

em que era produzido um arranjo propagandístico da postura humanitária dos senhores do 

Termo de Barbacena. O humanitarismo senhorial deste Termo estava sendo fortemente 

divulgado com a idéia de que essa conduta humanitária não era rara na referida localidade, 

segundo os autores de artigos e comentários políticos locais.  

Por isso, acreditamos que, mesmo derrotados, vários senhores cientes da 

possibilidade de se verem mais prejudicados em relação ao valor arbitrado de suas 

propriedades, como também por temerem ser prejudicados em sua moralidade senhorial 

paternalista, optaram por não entrar com recursos contra as sentenças proferidas em 

primeira instância. Seguiam estes senhores ora fazendo acordos, aceitando os pecúlios 
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oferecidos por cativos, ora aceitando o valor do cativo arbitrado em juízo, ora convertendo 

o pagamento monetário em serviços prestados por tempo determinado com o objetivo de 

tentar salvaguardar seu poder em derrocada, pelo menos no campo costumeiro produtor de 

laços de dependência  pessoal e social. 

Todavia, devemos asseverar que havia casos de proprietários que, mesmo tentando 

reforçar seu poder de influência e controle sobre seus cativos e descendentes, 

demonstravam reais sentimentos de consideração, amizade e preocupação por estes. Regina 

Célia Xavier ressalta que em Campinas algumas liberdades concretizadas em testamentos e 

alforrias realmente poderiam, dadas as vivencias, ações e reconhecimentos existentes nas 

fontes, ter sido produto de fortes relações afetivas entre senhores, escravos e famílias 

libertas. Estes sentimentos não estavam  desvinculados das formas de domínio e poder de 

sujeição, porém, se materializavam dentro de um amplo e complexo  espaço cotidiano para 

sentimentos sinceros de ambas as partes266. Genovese, em seu livro “Terra Prometida”, 

discorre sobre a história de cativos e ex-escravos que trabalhavam para sustentar seus 

antigos senhores que se encontram falidos, doentes e idosos267. Estas relações diferenciadas 

no tempo e no espaço, bem como em territórios geograficamente distantes demonstram de 

forma cabal a complexidade, as descontinuidades e as ambigüidades que as relações entre 

senhores, escravos, libertos e homens livres pobres com suas famílias assumiram no regime 

escravista, principalmente na segunda metade do século XIX.    

Para demonstrar que todas a proposições acima abordadas se aplicam efetivamente ao 

Termo de Barbacena, contaremos uma história. Em 03 de novembro de 1875, dona 

Michaela Maria Theodora, moradora no Termo de Barbacena, já doente, mas com o  seu 

juízo perfeito, resolve fazer seu testamento. Neste documento ela declara que, por sua 

morte, seus escravos José e suas irmãs Emília e Maria Jacinta ficarão livres, devendo eles 

trabalhar para pagar todas as suas dívidas e tratarem e educarem os dois escravos menores 

Nicolau e Virgílio. Estes últimos eram filhos de sua falecida escrava Virgínia. Desta 

maneira, determinava que era de sua  vontade que este seus escravos órfãos, ficassem em 

companhia dos ditos seus cativos adultos, que eram  tios das duas crianças268. 

                                                 
266 XAVIER, Regina Célia Lima. Op. Cit. P.60-62. Passim. 
267 GENOVESE. Eugene. D. Op. Cit. P. 214-215. Passim. 
268 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livros de Registro de Testamentos. Cx: 282. Ord: 
02. 1 SVC. 1874ª 1876. . P. 48-48v. 
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 Neste documento está inerente a estas libertações e incumbências senhoriais e a 

vontade da senhora Michaela, de que seus escravos se tornassem após libertos, 

usufrutuários de seu sobrado que é deixado ao menor Virgílio, que se trataria e se educaria 

com os aluguéis deste imóvel. A proprietária ainda declara “isto enquanto ele for menor, e 

depois de emancipado gozará do mesmo como lhe convier; e se por acaso ele falecer, ficará 

o dito sobrado para o menor Nicolau, com as mesmas condições acima ditas.” Dona 

Michaela ainda deixa a casa em que mora em usufruto de todos os escravos, determinando 

que, por morte deles, a propriedade passe para os herdeiros dos ditos ex-cativos. Por fim, 

selecionados seus testamenteiros e feitas suas demais disposições, a proprietária declara 

como seus universais e únicos herdeiros seus ex-escravos acima mencionados. Ainda existe 

um inventário informando que esta senhora adquire de herança uma chácara com pasto no 

Córrego das Pombas que também, caso ainda estivesse compondo o patrimônio269, seria 

assumida pelos libertos, vistos serem seus universais herdeiros. Isto caso as dívidas da 

senhora deixassem sobrar alguma propriedade na impossibilidade deles conseguirem saldá-

las270. 

Nesta história está clara a relação de poder exercida pela senhora dentro de um 

arcabouço de dominação pessoal e social que se fez manifesto, mesmo após a morte da 

proprietária por meio de suas determinações contidas na verba testamentária. As 

determinações da testadora acabam por colocar limites no uso das propriedades doadas que, 

de certa forma, refletiam o poder e atrelavam os ex-cativos às regras estabelecidas pela 

senhora no usufruto e disposições das doações. Temos também uma relação de obrigações 

recíprocas estabelecidas na vontade da ex-proprietária em ver pagas todas as suas dívidas 

com o trabalho dos libertos após sua morte em suas propriedades ou fora delas.   

Contudo, devemos observar que estas determinações por mais que estendam as 

relações de controle social, domínio e dependência dos ex-cativos ao reflexo ativo do poder 

moral da proprietária, estes procedimentos não excluíam vínculos de real proteção, caridade 

e mesmo lealdade entre protetores e protegidos, dominadores e dominados. Estas relações 

de poder e responsabilidades verticais da senhora com a segurança e controle dos seus 

escravos, e a posteriori seus libertos, como também entre os próprios cativos numa relação 

                                                 
269 A testadora define os libertos herdeiros de todos os seus bens, excetuando os já dispostos em negócios ou 
doações.  
270 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 162. Ord: 04. 1875-1876. 1SVC. 
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horizontal e vertical que envolvia uma família escrava composta de tios com sobrinhos, 

eram tributárias de relações cotidianas que também envolviam compromissos, obrigações,  

respeitos e confianças entre desiguais. Não que estes convívios fossem isentos de conflitos 

e opressões sociais, como podemos perceber das condições em que a senhora impôs a seus 

ex-cativos para usufruírem seus bens. As restrições, inerentes às doações e as relações de 

outorgas de liberdades e concessões em outro ângulo permite-nos depreender, que muitas 

destas libertações e heranças foram resultantes das ações de habilidosos escravos.  Escravos 

que com sua bagagem de conhecimentos construídos nas relações de escravidão ou mesmo 

num convívio de lealdades com seus senhores, souberam canalizar os valores de simpatia, 

afeição e caridade senhorial como armas instrumentalizadas  a seu favor. E assim seguiram 

em suas vidas, conquistando a liberdade e juntamente com esta, seus meios de 

sobrevivência.  

Na história esboçada acima também podemos ver que dona Michaela se preocupava 

muito com a educação e tratamento que seus ex-cativos menores Nicolau e Virgílio 

pudessem ter após  seu falecimento, mesmo estando junto de seus tios. Tanto que procurou 

deixar alguns de seus bens sob a condição da existência dos órfãos, devendo estas 

propriedades estar resguardadas para sua educação e segurança destes.  

Estaria a ex-senhora de Nicolau e Virgílio, como dos demais ex-escravos, restringido 

o usufruto à posse dos bens aos demais herdeiros com o objetivo de proteger os menores e 

suas propriedades?  Neste sentido, uma relação de sentimento e amizade paternal conjugada 

ao atrelamento dos libertos à propriedade privada e a localidade, poderiam realmente 

determinar a ordem das decisões da proprietária. Seria um sentimento de consideração 

afetiva e gratidão pela escrava Virgínia mãe dos cativos menores? Seria um desencargo de 

consciência? Uma decisão de não deixar nada para seus parentes mais distantes e 

compadres? Estaria implícita neste procedimento senhorial de outorga de bens uma relação 

de amor e afetuosidade, para com seus cativos, agora libertos principalmente os ex-escravos 

órfãos? Bem, todas estas realidades estavam presentes na complexidade que se constituía o 

regime escravista do Termo de Barbacena, como do império do Brasil.           

Portanto, uma questão tangente às ações de liberdade, cruzadas com testamentos e 

alguns inventários, deve ser pensada sobre a existência de uma intrincada complexidade nas 

libertações ocorridas por meio destes processos após 1871, quando observamos relações 
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ambivalentes e contraditórias que se norteiam entre lealdades, proteção, convergências de 

posições, exploração e opressão escravista no Termo de Barbacena. Neste Termo, como 

vimos, a grande maioria dos processos para liberdade,  concretizou a libertação dos cativos 

a partir da valorização afincada no mesmo sentido da indenização do valor do escravo 

como propriedade privada. Em um inventário de 1878, Anna Josepha da Costa sanciona a 

libertação de escravos com a condição estipulada na prática indenizatória através de 

serviços prestados271. Em outro inventário de 1873, um escravo de sessenta e um anos, 

africano conquista sua liberdade após indenizar seu senhor em 20$000 (vinte mil-réis)272. 

Nestas histórias e processos está declarado que a liberdade foi conquistada e muitas vezes 

concedida por afeição e por diversas maneiras. Porém, estavam ligadas e, simultaneamente, 

reafirmavam os valores da indenização da propriedade senhorial. Desta forma, não se fazia 

majoritariamente sem condições. 

Desta sorte, a questão da liberdade esteve legitimada nesta localidade como em várias 

regiões do império extremamente atrelada ao direito da propriedade dos senhores 

escravistas e a uma transação comercial, defendida nesta forma inclusive pelos mais 

ardorosos defensores de proprietários, quanto pelos defensores de escravos nas ações de 

liberdade273. Para complementar estas reflexões, uma abordagem do conteúdo de uma 

informação transmitida pelo jornal  “O Mineiro” de propriedade de Artur Joviano e Lino 

Marques da Silva Pereira, datado de 1887274 se faz necessária. 

 Neste jornal, foi publicada a mando do juiz de órfãos do Termo de Barbacena, o 

doutor João Pereira da Silva Continentino, que foi um dos curadores de escravos desta 

localidade, um edital declarando a libertação pelo fundo de emancipação de vinte escravos. 

Instituição esta que foi muito ativa em oito ações de liberdade ocorridas em Barbacena, 

atuando inclusive contra os altos valores requeridos por senhores para libertarem seus 

cativos e garantindo a liberdade de muitos deles pelas reduções de seus preços275.  

                                                 
271 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 252. Ord: 09. 1 SVC. 1878. 
272 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 160. Ord: 05. 2 SVC. 1873. 
273 Sobre a relação de liberdade e propriedade nas ações de liberdade ver: GRINBERG, Keila, “O fiador dos 
Brasileiros”. Op. Cit. P. 96 
274 Devemos afirmar que este proprietário do jornal “O Mineiro” Lino Marques da Silva Pereira é o senhor de 
escravos e também o curador de alguns cativos que abordamos acima. Estes homens estavam embrenhados 
em uma série de negócios agrário-mercantis, políticos e muitas vezes jornalísticos do Termo de Barbacena.   
275 As afincadas arengas ocorridas entre coletores municipais e proprietários escravistas em torno do alto 
preço pedido pelos senhores para libertar seus escravos vêm reafirmar o elevado apego à propriedade escrava 
presente no Termo de Barbacena até os últimos anos da escravidão no Brasil. 
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Na relação desta noticia, entre os nomes de senhores citados na lista de escravos 

libertados está o ex-proprietário de José, agora liberto pelo fundo de emancipação, o coletor 

municipal  major João Bibiano Ferreira de Castro276, autoridade esta que se digladiou com 

diversos senhores em decorrência dos altos preços pedidos por eles para libertarem seus 

cativos277. Este coletor era rigoroso nas negociações com senhores indo até para 

arbitramentos judiciais de escravos. Todavia, também aparece libertando cativos seus nas 

condições da lei de 1871 amparadas no direito de propriedade e na  lógica da libertação 

gradual que esta lei regulamentava. 

 As relações e situações acima esboçadas comprovam mais ainda as constatações  de 

que defender o direito de liberdade de escravos não quer dizer-se contra o paternalismo 

senhorial nem a favor da libertação incondicional, por isso, a indenização era condição 

fundamental e muito valorizada para libertar e para atrelar sua desenvoltura e ampliação ao 

direito de propriedade em Barbacena. Nesta localidade, diante das ações de liberdade e 

repercussões causadas por elas e outros conflitos, senhores se apegaram ainda mais em seu 

sentido paternalista costumeiro em processo de transformação e corrosão, evitando nas 

negociações e acatos, ocorridos na primeira instância do Termo, maiores derrotas na 

justiça. Derrotas estas que  comprometeriam ainda mais sua imagem, como também suas 

relações sociais criadas antes e após a libertação dos cativos. 

Sabe-se que uma liberdade ordenada, controlada e atrelada era condição fundamental 

para a preservação das relações e laços de escravidão, mesmo entre senhores, seus ex-

escravos e homens livres pobres descendentes de libertos. Joseli Mendonça é incisiva 

quanto às repercussões e o temor senhorial ante a corrosão agravada por estes processos no 

poder moral dos senhores de escravos. Segundo a autora: 
A preservação do domínio dos senhores sobre seus escravos era, assim, vista como 
fundamental para a própria manutenção da ordem pública e elemento que se 
procurava proteger das investidas que os senhores vinham sofrendo, desde 1871, 
especialmente com relação à negação da legitimidade do domínio que exerciam 
sobre seus escravos278. 

 

                                                 
276 Jornal  encontrado e coligido no interior de um inventário existente no arquivo da cidade de Barbacena. 
Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Cx: 39. Ord: 16. 1887. 1 SVC.  
277 Contudo, este mesmo libertador de escravos pelo Fundo de Emancipação de Barbacena e coletor municipal 
que estocou vários senhores de escravos deste Termo, devido aos altos preços pedidos para alforriarem seus 
cativos, aparece também vendendo escravos para o Barão de Prados (futuro Conde de Prados), em 27 de 
novembro de 1869.  
278 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Op. Cit. P. 360. 
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Neste sentido, negar o pagamento pela liberdade, seja por serviços, compensação por 

parte do governo, ou pelo pecúlio, seria negar a propriedade privada e abalar a legalidade 

da escravidão, comprometendo a continuidade do regime social. Desta maneira, 

acreditamos que esta realidade foi a base da prevalência da Lei do Ventre Livre como regra 

jurídica predominante a nortear as ações de liberdade em Barbacena. Isso ocorre porque ao 

mesmo tempo em que abria espaços para o ventre da escrava ser livre da condição de 

cativa, para  escravos se emanciparem de fato e de direito por meio do pagamento do seu 

preço ao proprietário, esta lei cuidava por restringir a liberdade para a grande maioria que 

não conseguia acesso a ela, seja por meio de curadores, seja por meio da aquisição de seu 

valor. Portanto, esta lei libertava, mas reafirmava o direito de propriedade, restringindo a 

própria liberdade, legitimando e legalizando a escravidão como instituição, na realização de 

uma libertação gradual e seletiva. Esta emancipação gradualista poderia efetivamente 

possibilitar, caso não houvesse rupturas bruscas na relação senhor e escravo, a produção de 

dependentes ligados por laços costumeiros de poder aos antigos proprietários ou a senhores 

que os apadrinhavam contra outros seus desafetos279. 

No atinente à repercussão dos processos de liberdade, era este caráter gradualista e 

seletivo inerente à lei que advogados, senhores do Termo da Barbacena e alguns curadores 

árduos defensores do direito de liberdade queriam preservar. Como Também lutavam por 

sustentar uma relação paternalista garantidora da ordem pública e do direito de propriedade. 

E, na concepção destes homens, tais repercussões não poderiam degradar estas dimensões 

muito consideradas pelas classes dominantes locais.  

Sobre os perigos do resultado das ações de liberdade tanto a favor como contrárias a 

esta, Joseli é enfática. Afirma que estes processos pelos quais cativos com suas famílias 

tentavam adquirir a liberdade, indenizando seus senhores, malgrado seguindo condições 

que buscavam manter a legalidade e legitimidade da propriedade privada,  seus empenhos 

                                                 
279 Também as libertações de cativos por senhores em testamentos, inventários e mesmo em algumas ações de 
liberdade, quando se concretizavam em conquistas de escravos, em muitas situações conjugadas as estas 
realidades históricas estava a real situação de muitos membros de famílias cativas permanecerem na 
escravidão. Fator este que ocasionava em muitas vezes o atrelamento e a obrigatoriedade dos libertos, 
inclusive aqueles libertados por meio de ações cíveis, de ficarem próximos ou dentro da propriedade 
senhorial. Eis aí uma das maiores razões de familiares cativos, libertos e livres se articularem na sociedade 
escravista para livrarem todos os seus membros do cativeiro, pois somente desta forma a liberdade estaria 
efetivamente consolidada. De acordo com pesquisas históricas “Filhos, irmãos e netos no cativeiro prendiam 
os dependentes forros a seus ex-senhores muito mais que possíveis sentimentos de gratidão e lealdade”.  
VER: MATTOS, Hebe Maria. Das Cores do silêncio. Op. Cit. P. 194-196. Passim.     
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enfraqueciam os pilares da ascendência senhorial. Estas articulações pelos caminhos da 

liberdade indenizada abriam um amplo e complexo campo de conflitos e solidariedades, 

principalmente no atinente ao preço a ser pago e as condições de pagamento. Realidade esta 

que colocava aos senhores a necessidade de tentar fazer valer sua vontade, vendo-a, ao 

mesmo tempo, de forma limitada pela ação e deliberação das autoridades judiciárias e 

médicas, que no ato dos arbitramentos poderiam ser chamadas para avaliarem as condições 

físicas dos libertandos, e pela ação de avaliadores que definiriam o valor a ser pago280. Isto 

era de fato uma regra jurídica que golpeava frontalmente a autoridade dos senhores sobre a 

ideologia da alforria tão necessária à dominação escravista e que uma longa repercussão 

sobre as ações de liberdade abalava ainda mais. Portanto, uma repercussão em grande 

escala certamente seria passível de ser entendida por cativos de que seus senhores e suas 

famílias eram os grandes inimigos da liberdade pelo fato  de o Estado e de a lei estarem 

possibilitando-a. Sem dúvida, em meio à perda de legitimidade do escravismo, inclusive em 

Barbacena, a relação entre senhores e escravos poderia ser seriamente rompida, 

dificultando o controle da ordem e segurança pública por parte de proprietários escravistas, 

juizes, políticos e membros dos grupos dominantes deste Termo281. 

Poderíamos nos perguntar o que uma minoria de escravos e libertos com seus 

familiares buscando adquirir a liberdade para si ou para membros de sua família, por meio 

de ações de liberdade, em meio a uma grande maioria de atores sociais que permaneceu na 

escravidão poderia significar no contexto da segunda metade do XIX? Esta 

problematização suscita outras perguntas: quem eram estes escravos e libertos de 

Barbacena? Como definiam os complexos significados da liberdade? E como eles eram 

vivenciados e contextualizados na segunda metade dos oitocentos neste Termo? Para tentar 

responder estas problematizações, devemos acompanhar o curador de Sara seguindo a 

lógica do processo. Como afirma Joseli Mendonça, a escravidão e seu regime social não 

podem ser encarados como uma estrutura pura, cristalizada e esquemática282. Ela precisa 

ser escrutinada como um sistema econômico e um regime jurídico-institucional consoante 
                                                 
280 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Ibidem. P. 364. 
281 No jornal Gazeta de Barbacena há um artigo que denuncia as dificuldades do Estado e do Fundo de 
emancipação em indenizar os senhores e controlar o processo de libertação gradual defendido na Lei do 
Ventre Livre e sanar os prejuízos da transformação do trabalho escravo em livre. Mencionava inclusive o fato 
de senhores estarem libertando em maior quantidade em outras regiões. Ver: Nota de rodapé. P. 131-132. 
Deste capítulo.   
282 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Ibidem. P.262. 



191 

 

com todo um sistema moral, de valores sociais, relações de poder e experiências materiais 

modeladas em formas culturais, que sofrem transformações no tempo e no espaço.  

Quando escravos lutavam por sua liberdade, seja por meio da rebeldia, fuga, acordos 

informais ou pelas aberturas oferecidas pelas barras da lei, movendo ações de liberdade 

contra seus dominadores, estavam redefinindo relações de resistência, lealdade, 

subordinação e produção. Neste sentido, mais especificamente na segunda metade do XIX, 

seguiam estabelecendo os limites de sua ação e do próprio paternalismo escravista 

convertendo-o em uma doutrina própria vertiginosamente diferenciada da de seus 

proprietários e ex-senhores, malgrado muitas vezes conservarem valores sociais, morais e 

religiosos concordes à visão de mundo de seus amos283. Este conjunto de cosmovisões e 

procedimentos assumidos por cativos, libertos e suas famílias reproduziam-se no tempo e 

no espaço, colocando regras que os proprietários eram também obrigados a seguir, tanto na 

esfera privada  quanto na jurídica,  para não verem rolar suas próprias têmperas284.  

Desta maneira, no que se refere às ações e repercussões em campo local e o que elas 

poderiam gerar, podemos observar que, mesmo não pensando na libertação geral de todos 

os  cativos de várias regiões do império, incluindo os de Barbacena, estes escravos que 

conseguiam acesso à justiça a ao pecúlio dirigiam-se com muitas dificuldades pelo campo 

do direito para brigarem por sua liberdade. Certamente, eram em si próprios que estes 

cativos pensavam no decorrer destas arengas sócio-judiciais, só que pensando em suas 

pessoas comprometiam-se com outras próximas de si. Neste sentido, a luta entre escravidão 

e liberdade empreendida por escravos contra seus senhores foi uma luta coletiva e 

compartilhada, se analisada por este ângulo social. Estes cativos com suas famílias tinham 

consciência das dificuldades legais e os perigos que poderiam correr enfrentando seus 

senhores. Todavia, tinham consciência, firme dos espaços, naquele contexto, de que a lei 

estava oferecendo para a busca e uma possível conquista da liberdade285. 

 Portanto, os escravos de Barbacena, ao movimentarem-se por espaços e elementos 

determinados na legislação emancipacionista de 1871, tornavam estas dimensões plenas de 
                                                 
283 GENOVESE, Eugene. D. Op. Cit. P.23-25. Passim 
284 Sobre as relações culturais e costumeiras definindo as regras jurídicas e a retórica da legislação, 
redefinindo com sua transformação as normas sociais e pessoais dos agentes históricos. Ver: THOMPSON, 
Edward.P. Senhores e caçadores: a origem da lei negra.(trad) Denise Bottman. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1987. P.352-353. Passim.  
285 Sobre a consciência dos escravos Ver: XAVIER, Regina Célia Lima.  A conquista da liberdade. Op. Cit. P. 
51. “O retorno Inglório de José Moreira Veludo”. CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade. Op. Cit. P. 161  
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possibilidades para estratégias, tanto individuais quanto coletivas destinadas à aquisição da 

libertação pelos escravos e suas famílias. Movimentos estes que se constituíam como uma 

abertura efetiva na complexidade das relações de escravidão e liberdade, esgarçando as 

regras e espaços institucionais do regime, uma vez que a escravidão era também uma 

experiência compartilhada286. Desta maneira, estas movimentações cativas e a própria 

conjuntura política e social abalava o paternalismo senhorial neste Termo e o obrigava a 

assumir novos significados, se quisesse continuar existindo e mantendo a hegemonia da 

classe senhorial dentro um momento de crescente questionamento a este poder.287 

Para referenciar o poder das ações de liberdade na agressão ao paternalismo ainda 

muito forte  na região de Barbacena, e ainda o potencial deste em se reforçar nesta 

localidade, podemos citar um processo impetrado em 27 de março de 1886 pelo escravo 

Agostinho Africano contra sua senhora Dona Maria Antonia Guilhermina de Jesus e seu 

genro e representante Joaquim Carvalho Campos.  A suposta proprietária de Agostinho é 

levada como ré  numa ação judicial  movida pelo cativo e seu curador e advogado 

Francisco Antonio Borba. Processo de liberdade este em que a senhora se vê em sérias 

dificuldades ante a bagagem de conhecimentos do cativo e suas redes de solidariedade entre 

homens livres desta localidade. 

 De acordo com as reivindicações do curador e do cativo Agostinho, este “tendo vindo 

da África, e entrado nos tumbeiros desta Nação, depois da publicação da lei de 7 de 

Novembro de mil oito centos e trinta e um, como segundo expressa disposição  do artigo 1º 

desta lei, não pode ser considerado escravo”.  Neste sentido, Agostinho  vivia sob cativeiro 

ilegal e ilegítimo sendo que ele era por lei um homem livre.  Mas, mesmo assim sua 

senhora Dona Guilhermina o mantinha escravizado. 

No contexto do ano de 1886, quando Agostinho Africano moveu a ação de liberdade 

contra sua suposta proprietária, estava ele amparado por uma rede poderosa de 

testemunhas, composta de eminentes personalidades locais. Certamente, esta rede de 

relações verticais e horizontais foi construída dentro dos laços de convívio cotidianos e 

                                                 
286 Ver: CHALHOUB, Sidney. “Machado de Assis, Historiador”. Op. Cit. P. 240-265. Passim. 
287 Estas elaborações foram feitas partindo das formulações sobre as ações de liberdade e relações de 
experiências compartilhadas de cativeiro em movimentos de resistência e contestação da dominação  
escravista, realizadas por CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade. Op. Cit. P. 64-65.  MENDONÇA, 
Joseli Maria Nunes. Op. Cit P. 263-264. Passim. 
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articulações sociais entre o cativo e homens livres amigos de seu curador ou mesmo 

conhecidos do escravo nesta localidade288.  

Nesta ação de liberdade, o juiz municipal é um antigo curador de escravos; o senhor 

João Pereira da Silva Continentino, que, no rigor de suas análises jurídicas, fez as citações 

para que a senhora comparecesse em juízo para decidirem a questão. No entanto, no dia da 

audiência, a proprietária não apareceu e quando os autos iam subir por cominação, seu 

genro Joaquim Carvalho Campos e o procurador de Dona Guilhermina, Chrispim Jacques 

Bias Fortes chegaram para participarem com uma decisão definida.  E nas palavras do 

escrivão: 
E sendo apresentado pelo porteiro interino do Juízo, Oficial de Justiça Miguel 

Archanjo Salgado, compareceu o Doutor Chrispim Jacques Bias Fortes, e por ele 
foi dito, que apresentava a procuração e por parte de sua constituinte declarava 
que em atenção aos bons serviços, que lhe havia prestado o seu escravo 
Agostinho que ora demanda sua liberdade por ação; por este Termo; concedia-lhe 
liberdade, independente de qualquer prova, que por ventura o mesmo seu escravo 
queira dar na referida ação289.   

 

Podemos observar que com uma postura fortemente paternalista a suposta proprietária 

de Agostinho Africano outorga-lhe a liberdade como uma doação em gratidão dos bons 

serviços prestados,  mesmo dentro de uma ação judicial em que ela participa como ré. Dona 

Maria Antonia Guilhermina através de seu procurador290, liberta seu cativo antes de uma 

possível sentença efetivada por meio da decisão do juiz sem sua interferência paternal. Esta 

senhora e seu representante judicial tentam, ao que parece, nas palavras do curador, evitar a 

apresentação das provas por parte de Agostinho Africano que atestavam sua entrada em 

períodos posteriores a lei de 1831, bem como a escravização “injusta” e criminosa de um 

africano livre, realizada pela proprietária e sua família. Dona Guilhermina ao que parece, 

além de querer se livrar da acusação feita por Agostinho e seus aliados, ainda busca 

reforçar uma imagem de gratidão que respaldaria os procedimentos paternalistas locais. 

                                                 
288 As testemunhas do escravo eram Joaquim Ribeiro Mendes, Antonio Teixeira de Carvalho (elevada 
autoridade político-judiciária local), Carlos José de Abranches, João Bibiano Ferreira de Castro (Coletor 
municipal de Barbacena) e José Felix Valadares.  
289 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Ação de liberdade. Cx: 136.  Ord: 03. 1886. 
2SVC.  
290 Chrispim Jacques Bias Fortes, Foi uma  autoridade judicial, muito respeitada no Termo de Barbacena no 
século XIX e membro de famílias dominantes que participavam da alta política local, provincial e imperial, 
bem como no período da República Velha. Sua família “Os Bias Fortes” compõe uma rede de grupos 
dominantes locais que até hoje, século XXI, possuem fazendas em Barbacena e buscam participar da política 
municipal desta cidade.   
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Imagem esta que serviria de apoio à força  moral dos senhores ao buscar manter o poder de 

libertar ainda em suas mãos, mesmo no contexto do aumento das ações de liberdade em 

Barbacena. 

Entretanto, diante do remanejar da reação da senhora de Agostinho e seu Genro 

Joaquim Carvalho Campos, auxiliado de seu procurador Chrispim Jacques Bias Fortes, o 

advogado Francisco Antonio Borba, curador do escravo Agostinho, questiona judicialmente 

a outorga da liberdade feita por dona Guilhermina. O que chama a atenção neste ponto, é 

que o próprio curador do cativo contesta uma liberdade concedida diretamente por parte da 

suposta proprietária do mesmo! Mas não era a liberdade, o motivo principal da ação 

judicial movida contra a ré dona Guilhermina e seu genro Joaquim Carvalho Campos, seu 

representante de família? O mais interessante é que mais do que a liberdade, o advogado de 

Agostinho estava preocupado com a forma como seria efetivada esta libertação. De acordo 

com Francisco Antonio Borba, curador do cativo, novamente na explicação do escrivão: 

 
Compareceu o Doutor curador e por ele foi dito que não aceitava a liberdade 

de seu curatelado, porque este era livre, tanto como aquela que lhe quer passar a 
carta de liberdade, á vista da disposição expressa da Lei, sendo absurdo dar-se a 
liberdade a quem é livre, salvo se essa senhora Dona Maria, poder provar que 
Agostinho não é Africano, e não veio depois da Lei de sete de novembro de mil 
oito centos e trinta e um; mas que Agostinho sendo Africano como pode provar, 
seria conveniente que a liberalidade dessa Senhora se se [sic] estendesse depois 
que Agostinho não pudesse provar por seu curador, em reconhecimento dos bons 
serviços que este lhe tem prestado; e assim requeria, que o Meritíssimo Juiz, 
atendendo, ao que  acabava de expor fizesse a merecida justiça291.  

 
Nesta história, o curador Francisco Borba desconfia da atitude da senhora e não aceita 

a forma como esta que dar a liberdade a Agostinho. Como vimos, o advogado afirma que a 

libertação pela outorga senhorial seria aceitável como liberalidade por gratidão, caso o 

autor da ação não conseguisse provar que era um africano importado ilegal e 

ilegitimamente e mantido na escravidão por igual condição. Entretanto, é nas omissões da 

fala do curador  que podemos ler suas colocações com mais acurácia. Francisco Borba não 

contesta a forma paternalista de libertação realizada por parte de senhores gratos a escravos 

leais, obedientes e que prestam bons serviços aos seus amos. Sendo assim, ele não contesta 

a propriedade escrava e sua legitimidade enquanto propriedade regulada em um regime 

                                                 
291Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Ação de liberdade. Cx: 136.  Ord: 03. 1886. 
2SVC. P. 7 / 7v.   
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social de escravidão, a partir de convicções abolicionistas. Pelo contrário, o curador afirma 

que a libertação pela decisão da senhora seria conveniente, caso Agostinho Africano  não 

pudesse provar que era homem livre pela lei e pelo fato. Com esta idéia, ele concorda com 

uma libertação pela via da concessão, desde que o escravo de um senhor seja realmente seu 

escravo pela lei e pela concreticidade real.  

De acordo com  sua retórica jurídica, Francisco Borba não contesta a propriedade 

escravista e nem a escravidão como regime socioeconômico. Muito menos, o curador 

questiona uma liberdade ordenada feita dentro da lei e da ordem. Mas, sim, ele questiona 

uma escravização ilegal que infringe a lei e pode tornar absurdo libertar alguém que possua 

a liberdade. Francisco Borba não questiona o poder de libertar dos senhores escravistas 

quando a libertação incide sobre aquele legal e efetivamente que se constitui como 

propriedade de outrem, ou seja, um escravo legalmente estatuído. O que não era o caso de 

Agostinho Africano segundo suas testemunhas e alegações judiciais. 

O juiz indefere sua contestação e concretiza a “liberdade irretratável” realizada pela 

concessão senhorial, apesar de o  empenho de Francisco Borba em contestar uma liberdade 

concedida pela outorga senhorial que intentava escamotear um crime cometido segundo a 

constituição de 1824 e contra a própria lei de 1831, na interpretação deste advogado. Ao 

fazer isto, o Juiz segue reforçando o paternalismo e o poder moral de senhores locais, 

inclusive numa ação de liberdade. Este ato serviu como fato fundamental na busca da 

reordenação do poderio senhorial, imantando as graves agressões à autoridade dos 

proprietários escravistas locais neste momento. Neste universo de ações e conflitos dos 

anos finais da escravidão, não podemos subestimar a ameaça inerente à forma de alegação 

do advogado, uma vez que ela transformava quase todos os proprietários escravagistas do 

Rio de Janeiro, de Minas e São Paulo em criminosos, pois a maioria dos escravos nessas 

regiões era africanos ou filhos de africanos entrados ilegalmente entre 1830 e 1850. Se 

aceita esta tese, jurídica e socialmente falando, não haveria de se pagar indenização para 

quase ninguém. Talvez coubesse indenizar os escravizados ilegais. Com certeza, não foi à 

toa que a proprietária logo desistiu da briga e concedeu a alforria sem condição alguma a 

Agostinho Africano. E quanto ao Juiz de Barbacena nesta ação, sua decisão foi 

fundamentalmente política, uma vez que reforçava o poder senhorial de dona Guilhermina, 

assim como dos demais senhores de escravos de Barbacena e do império como um todo.  
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Contudo, mesmo com a imagem de gratidão e do aparecimento da ex-proprietária de 

Agostinho como  libertante, a conquista da liberdade pelo autor da ação e seu curador é 

notória. O juiz, mesmo assumindo a postura senhorial em libertar o cativo pela outorga da 

liberdade feita por dona Maria Antonia Guilhermina de Jesus, instituí um inquérito policial 

sobre a acusação do advogado e curador Francisco Antonio Borba. Talvez, até para resolver 

de uma vez o processo, não se sabe. Fato este que colocou a referida proprietária sob 

investigação de escravização ilegal, juntamente com seu representante e genro, o fazendeiro 

Joaquim Carvalho Campos.  

Apesar da vitória de Agostinho africano em conquistar sua liberdade tão sonhada, e do 

empenho de seu curador em provar que sua condição de escravo era ilegal. Na sentença do 

processo, Agostinho, escravo africano, continua e aparece pela última vez como escravo 

não escravizado, como eram chamados os africanos subjugados por meios de ilegalidades 

contra as leis que proibiam o tráfico atlântico de escravos. Vejamos: 
Em vista da ratificação feita por termo a fs, julgo valioso a concessão da 

liberdade feita pela libertante Maria Antonia Guilhermina ao escravo 
Agostinho para que proceda todos os seus efeitos legais, sem custas pela 
natureza da causa. 

Ao Dr  Juiz Municipal pr  publicação e execução. 
Barbacena 2 de Junho  de 1886292. 
    

Dois anos após esta última ação de liberdade impetrada pelo escravo Agostinho, no 

ano de 1888, o senhor e fazendeiro Joaquim Carvalho Campos aparece novamente em um 

processo judicial. Foi levado ao banco dos réus por seu escravo Geraldo, como aconteceu 

com sua sogra Maria Antonia Guilhermina de Jesus em 1886293. Este escravo era filho de 

Rita africana e, por meio da memória geracional, das relações familiares e de laços 

costumeiros forjados na relação com pessoas livres do Termo de Barbacena, tomou 

conhecimento do fato de sua mãe ter entrado no Brasil após a promulgação da lei de 7 de 

novembro de 1831, sendo, portanto, mantida no cativeiro ilegalmente. Afirma o escravo 

que seu senhor mantinha sua mãe em regime de cativeiro tendo conhecimento de que ela 

era livre por direito. Sabemos que vários senhores no contexto da segunda metade do 

                                                 
292 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Ação de liberdade. Cx: 136.  Ord: 03. 1886. 
2SVC. P. 8/8v.  
293Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Ação de liberdade. Cx: 105. Ord: 28. 1888 2 
SVC.  
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século XIX praticaram este tipo de escravização ilegal. Contudo, nos últimos anos da 

escravidão, quando estes casos eram levados ao tribunal e divulgados, desmoronavam-se 

todas as imagens da legalidade da escravidão no Brasil nessa situação, de forma que não foi 

por acaso  que, logo após alguns anos, a Lei Áurea tenha sido sancionada.  O mais relevante 

neste caso do Geraldo é que essa propriedade ilegal (os escravos africanos entrados no 

Brasil após 1831)  e até então sancionada pelo costume e pelas autoridades, estivesse sendo 

denunciada e levada aos tribunais, uma vez que havia milhares de escravos nessa condição. 

O Estado imperial e todo mundo era cúmplice dessa ilegalidade até então. O fato de que as 

vésperas da abolição estes casos apareceram nos tribunais está diretamente relacionado com 

o contexto final, inclusive de fugas e alforrias generalizadas que antecederam Lei Áurea em 

várias regiões do império num momento acelerado de desmonte do regime escravista.  

 Entretanto, Geraldo escravo contesta sua condição de cativo, pautando-se no 

conhecimento que possui sobre a escravidão ilegal de sua mãe e apoiando-se em redes de 

solidariedade forjadas com homens livres de Barbacena. Estes homens a favor de Geraldo 

atestaram, nas barras da lei, a liberdade de Rita e, como testemunhas, buscaram comprovar 

a veracidade do fato na ação de liberdade promovida por Geraldo. Seu curador baseia-se na 

disposição de que o ventre da escrava, nestes tempos, sendo livre, também é livre segundo 

o direito romano o filho de pessoas livres, uma vez que o parto segue o ventre, isso em 

tempos antigos quanto mais naqueles anos amparados pela constituição do império artigo 6º  

TTº 2º  parágrafo 1º. Ainda nesta ação, Geraldo conta com o testemunho de três homens 

livres, além do curador José Tomásio de Castro, que afirmam conhecer a história de que 

sua mãe era africana vinda para o Brasil após a proibição formal do tráfico negreiro em 

1831 e o fato de seu suposto senhor também saber disto e mesmo assim continuar 

mantendo Rita e seus filhos ilegalmente em cativeiro. Seriam estes homens que 

testemunham a favor do escravo Geraldo, desafetos de seu senhor ou pessoas devedoras de 

favores ao escravo? Devemos, porém, considerar a conjuntura  política abolicionista que, 

neste Termo, como em todo o Brasil se fez presente e ativa neste período dos últimos anos 

do regime escravista. Em Barbacena,  a retórica abolicionista esteve intimamente ligada a 

uma perspectiva senhorial de manter a ordem nas fazendas e predominantemente vinculada 

à defesa do pagamento pela liberdade da propriedade escrava. Fator este que não 
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desautoriza a ação de algumas testemunhas como as de Geraldo, tendo base  em uma 

concepção de liberdade nos modelos definidos pela conjuntura abolicionista local.   

 Além disso, outro fator interessante neste processo é que esta é uma das pouquíssimas  

ações de liberdade após 1871 que não se referem diretamente a Lei do Ventre Livre, 

referindo-se à constituição do império. Porém, mesmo não se afirmando diretamente nas 

disposições da Lei de 1871, nas entrelinhas do processo cível, sua essência está lá, quando 

defende a liberdade do ventre da escrava como direito garantido em face da positivação da 

lei. A referência da liberdade do ventre como direito em face da legislação vigente e artigos 

da constituição fazem a diferença,  se contextualizada nestes últimos anos da escravidão 

como reagrupamento de normas costumeiras e relações de poder com uma concepção do 

direito da liberdade do ventre também como direito positivado na justiça. 

Nesta ação impetrada no ano de 1888, a sentença não é mencionada. Entretanto, o que 

confirmamos mais uma vez é que as relações sociais dos escravos com os homens livres da 

localidade, a memória familiar geracional e as autonomias conseguidas constituíam-se 

como eixos basilares para a luta e conquista da liberdade nas batalhas e acordos cotidianos 

e judiciais que escravos travavam com seus senhores em campo costumeiro e jurisdicional. 

Recursos estes habilidosamente manejados pelos cativos de Barbacena e suas famílias, 

tanto no processo de aquisição do pecúlio quanto no engendramento de redes de proteção, 

solidariedade e negócios em suas comunidades. E também com algumas pessoas, 

possivelmente, nestes tempos, possuidoras de sentimentos a favor de uma perspectiva 

defensora da emancipação.  

Essas histórias de vida, por outro ângulo, nos permitem também perceber que, mesmo 

sofrendo contestações nos últimos anos da escravidão, senhores tiveram uma habilidade 

que, de certa forma, contribuiu para manter o paternalismo senhorial no campo das relações 

costumeiras, tanto econômicas quanto culturais e sociais. Esses grupos dominantes locais 

buscaram remanejar seu poder  moral na comunidade em que se relacionavam, no que toca 

tanto sua força para manter pessoas consideradas livres em cativeiro quanto para a 

promoção da imagem do humanitarismo e benevolência paternalista inerente ao escravismo 

local. Não queremos afirmar que as realizações senhoriais para manter seu poder eram, em 

todo o tempo, planos políticos de dominação. Muitos senhores esperavam sinceras condutas 

de fidelidade por parte de seus cativos, acreditavam seriamente que eram homens caridosos, 
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protetores e benevolentes libertando, costumeiramente, seus escravos e mantendo outros em 

cativeiro, em uma concepção meritória. Caso não acreditassem nisso, o paternalismo se 

deslegitimaria por completo, pois os próprios dominadores seriam obrigados a encararem-

se como opressores e violentos exploradores294. Eugene Genovese esclarece que não se 

pode para analisar um processo histórico basear as ações dos agentes sociais dominantes e 

dominados somente em polaridades, encarar as atuações nas relações sociais somente em 

termos de sentimentos de culpas, de benevolência, deferência e nem se pode analisar um 

processo histórico como somente justificação ideológica para reprodução de um poder ou 

contra poder295.  

O paternalismo conjugava referenciais econômicos, religiosos, ideológicos e culturais 

articulados com um sistema de conhecimento moral e social construído dentro de relações 

de conflito e negociação no decorrer do tempo e da tradição, sofrendo modificações de 

acordo com os contextos sociais e simbólicos. Portanto, o paternalismo, fortemente 

valorizado por senhores de Barbacena no sentido de reagrupar recursos possíveis para 

sustentar sua força moral em crise na segunda metade do século XIX, era também um 

campo de embates e pressões por parte de escravos na contestação do poder senhorial e 

arregimentação de contatos para a liberdade, que passava por adequações contextuais. 

 Além disso, o paternalismo era mediador da exploração e proteção, além de um 

estimulador e justificador da estima e da violência296, Sabe-se que os pilares básicos do 

paternalismo residem na necessidade do dominador controlar as camadas populares e 

escravas, instituindo um domínio legitimado e legitimador, formando, desta maneira, uma 

ética prevalecente, que compele os dominados a aceitar suas regras e relações pela tutela, 

pelos valores da proteção e pela brutalidade inerente ao paternalismo297. Contudo, o sistema 

paternalista reside também na necessidade de tranqüilizar a consciência dos membros da 

classe dominante, fazendo-os acreditar seriamente na justiça e benevolência de seus atos, 

para que se sintam úteis e muitas vezes justos298. Desta forma, todos estes referenciais 

entrelaçados dialeticamente na luta social entre agentes históricos formam o campo de 

batalha onde dominantes e dominados se confrontam, mas também aliam-se e negociam 

                                                 
294 GENOVESE, Eugene. D. A Terra Prometida. OP. Cit. P. 133.  
295 GENOVESE, Eugene. D. O mundo dos senhores de Escravos. OP. Cit. P. 156  
296 GENOVESE, Eugene. D. A Terra Prometida. Op. Cit. P.21- 23. 
297 Ibidem. P.25 
298 THOMPSON, Edward.P. Senhores e caçadores. Op. Cit. P. 354. 
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para manter sua força moral, principalmente os senhores escravistas diante da desagregação 

da escravidão na década de 1880.  

Para refletir sobre estas relações paternalistas que tentavam se reforçar no Termo de 

Barbacena de 1871 a 1888, pode ser citado mais um embate social e jurídico ocorrido em 

uma ação de liberdade movida pelo promotor público a favor do escravo Belisardo, em 

1887299. Nesta conjuntura de 1887 e 1888, as tensões entre fazendeiros e seus cativos se 

avolumaram ainda mais, no atinente ao processo de desmonte da escravidão, tomando 

rumos para as alforrias em massa e para o abandono coletivo de lavouras e senzalas por 

parte dos escravos em muitas regiões do império, como várias localidades de São Paulo, 

Minas Gerais (como São João Del Rei300) e Rio de Janeiro301. Este promotor avançava em 

Barbacena alegando que o antigo senhor do escravo Belisardo o havia doado para sua neta. 

Porém, seu atual proprietário, Joaquim Xavier Ribeiro Sobrinho, esposo da donatária do 

cativo, não o matriculara. Diante desta irregularidade, o pai da senhora do escravo, filho do 

doador, matriculou-o no lugar do marido da atual proprietária, incorrendo numa ilegalidade, 

visto que o escravo deveria, pela lei, ser matriculado em nome de seu atual senhor. Esta 

manobra foi realizada para que o marido de sua filha não perdesse o direito de posse sobre 

o cativo devido ao descumprimento da lei.  

Todavia, Gustavo, pai da donatária, preocupou-se com a infração e procurou um 

advogado que o instruiu sobre o assunto, confirmando que, pela ausência da matrícula 

regularizada, o escravo Belizardo era livre de direito. Assim, tentando regularizar o caso, 

este senhor procurou o promotor público que, nesta ação de liberdade, assumiu o lugar de 

curador do escravo.  O curador, apresentando em juízo a documentação comprobatória do 

ocorrido, impetrou a ação que exigia o reconhecimento da liberdade do cativo Belizardo 

por parte de seu proprietário diante das provas que tinha em mãos; o que foi concretizado 

em juízo. Declarada a nulidade da matrícula feita pelo pai da donatária no lugar do atual 

senhor do escravo, acatou-se a decisão judicial, confirmando a liberdade do 

                                                 
299 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Ação de liberdade. Cx: 154. Ord: 12. 1887. 2 
SVC.  
300 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio. Op. Cit. P. 218. 
301  Ver: “A conversão de São Paulo” e “ Abolição”. In CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no 
Brasil. Op. Cit. P. 290-337. Passim. “O Fantasma da Desordem” e “Os Terríveis Paulistas”. In:  MATTOS, 
Hebe Maria. Das cores do silêncio. Op. Cit. P. 205-227. Passim. 
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cativo.Ademais, não havia como o senhor Joaquim Xavier Ribeiro Sobrinho, proprietário 

de Belizardo, negar a manobra feita e as provas apresentadas.  

 A pergunta é: o que fez Gustavo se preocupar no concernente a sua infração?  

Metodologicamente, as perguntas corretas são: estará em Barbacena, ocorrendo neste 

momento uma pressão maior do Estado Imperial em exigir uma fiscalização mais rigorosa e 

um cumprimento das disposições legais das leis emancipacionistas? No que tange ao 

agravamento dos conflitos entre senhores e escravos e a corrosão do poder senhorial no 

contexto nacional do processo de desagregação da escravidão em 1887, estará este senhor 

temendo prejuízos maiores a sua pessoa e  a sua propriedade?  

Neste caso, o que está demonstrado são os limites que a lei estabelece à manutenção 

da propriedade escrava e o compromisso de um promotor público a favor do direito dos 

escravos pautado no não cumprimento das regras da justiça por seus senhores. A partir de 

sua tomada de conhecimento sobre o caso do escravo Belisardo, o promotor entra como seu 

curador, retirando com a força do Estado e da lei de 1871, o poder moral e o poder de 

libertar das mãos de um proprietário escravista. Entretanto, Joaquim Xavier Sobrinho, 

marido da donatária do escravo, não podendo recorrer da decisão judicial diante da 

constatação da manobra ilegal para manter Belizardo em cativeiro, articulou-se no universo 

costumeiro paternalista. Universo este imbricado fortemente na composição da estrutura 

jurídico-escravista. Tal recurso foi possível porque o direito é um campo de lutas e 

articulações sociais. Dessa forma, essa conjuntura possibilitou o senhor do escravo 

prosseguir, assumindo o direito à liberdade de Belizardo, mas pelo fato desse escravo ser 

menor de idade, Joaquim Xavier Ribeiro entra com pedido de tutoramento. E esta condição 

lhe foi concedida por parte da mesma justiça que libertou o escravo e contestou seu poder 

de possuir Belizardo como propriedade, bem como sua prerrogativa de libertá-lo por sua 

decisão privada.  

Portanto, mesmo com seu poder moral em deterioração, os senhores se valiam de 

recursos que ainda pulsavam na sociedade paternalista de Barbacena para restituir o 

controle da situação. Joaquim Xavier Ribeiro Sobrinho perdeu seu escravo por intervenção 

de um promotor que moveu uma ação de liberdade, pautando-se em uma informação real  

sobre ações ilícitas conseguida de um senhor, pai da senhora do escravo. No entanto, este 

proprietário, esposo da donatária de Belisardo, viu-se ameaçado de sofrer pressões 
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possíveis em razão da ilegalidade realizada para manter um cativo a  seu poder e se curva à 

libertação do mesmo em razão da decisão judicial. Contudo, consegue manter-se como 

tutor do escravo menor de idade acionando, a também existente em Barbacena, doutrina 

dos deveres e encargos do protetor benevolente, assim como valor das obrigações 

senhoriais para com seus escravos e dependentes mesmo depois de libertos302.  Com todo 

este arcabouço de poder e dominação,  Joaquim Xavier Sobrinho se rearranja, recolocando 

Belisardo novamente sobre seu domínio paternalista não como cativo, mas como 

dependente de sua proteção e subsistência. Desta maneira, devemos afirmar que, mesmo 

em crise, o paternalismo senhorial ainda era uma arma poderosa que senhores 

ressignificaram e acessaram sempre que podiam a  fim de reproduzir relações consagradas 

nas experiências do cativeiro, mesmo após a libertação de seus escravos.        

No cruzamento destas ações de liberdade, principalmente estas últimas com uma 

notícia de jornal escrita no mesmo ano da ação que libertou Belizardo, ficam patentes as 

regras costumeiras e sua articulação com as regras jurídicas dentro do embate e dos 

posicionamentos políticos tangentes ao problema do confronto entre o escravismo e as 

libertações em Barbacena. Infelizmente, só tivemos contato com um exemplar deste jornal, 

porém, esta fonte foi fundamental para esclarecer e reforçar algumas realidades colocadas 

pelas relações conflituais e acordos entre desiguais forjados no universo das ações de 

liberdade ocorridas em Barbacena. 

Nas fontes jornalísticas, podemos encontrar informações que atestam as emaranhadas 

formas de relacionamentos que permearam os conflitos e adaptações dos grupos 

dominantes locais, tanto quanto dos diversificados segmentos dos grupos dominados de 

Barbacena nos finais dos oitocentos. Os jornais são fontes que, como diversas outras, 

precisam passar por um escrutínio metodológico rigoroso devido às ideologias canalizadas 

nestes veículos de informações, como também por estarem imbuídos dos projetos políticos 

e de poder que se quer desenvolver dentro de uma sociedade. Contudo, existem áreas entre 

as notícias de um jornal que, mesmo envolvidas pelo ponto de vista de quem o escreve ou 

pela doutrina política que os proprietários do jornal são adeptos, podem demonstrar muito 

dos processos históricos e crises sociais ocorridas em um dado contexto histórico. Estas 

fontes estão envolvidas pelos conflitos de seu tempo e são contextualizadas com as 

                                                 
302 GENOVESE, Eugene. D. A Terra Prometida. Op. Cit. P. 118-234. Passim. 
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problemáticas da época. Tal fato faz com que esses documentos se tornem recursos 

importantes para garimpar as aspirações e as preocupações dos agentes sociais com as 

mudanças de suas histórias inerentes aos conflitos que estavam envolvidos.  Ainda mais 

quando esta notícia é escrita por um abolicionista em um jornal de um antigo senhor de 

escravos que em 1886 é levado em uma ação de liberdade por um coletor municipal de 

Barbacena, com o fim de realizar arbitramentos para reajuste do preço de seus antigos 

escravos libertados pela coletoria303.  

Nesta notícia, o temor senhorial fica patente, tal como a preocupação com a ordem e a 

segurança pública e privada vigente em torno da defesa do direito da liberdade, conjugado 

ao respeito e  a uma libertação controlada e ordeira, mantendo a integridade da propriedade. 

A notícia possui o título de  “A Escravidão” e enaltece a atitude de uma senhora que 

“humanitariamente” liberta seu escravo, permitindo que este a indenize, juntando pecúlios a 

partir das relações de caridade e clientelismo que este possui em sua localidade. Inclusive o 

abolicionista afirma que os filhos da senhora o auxiliaram caridosamente na obtenção do 

seu valor. Ou seja, clara demonstração de uma libertação paternalista apoiada na 

indenização, reforçando, ao mesmo tempo, a legitimidade da propriedade privada, tão 

defendida e resguardada por políticos e senhores em diversas regiões do império na 

segunda metade do XIX.  

Não estou negando que esteja havendo uma maquinação em torno de uma construção 

ideológica de um humanitarismo libertador, que buscava manter a ordem sob controle dos 

senhores, fato que parece ter acontecido afincadamente em várias partes do Brasil304. Mas 

esta realidade não nos informa tudo. É perfeitamente possível que senhores tenham 

interconectado muitos sentimentos forjados e mantidos dentro de relações de lealdade e 

estima com alguns de seus escravos mais próximos ao saber senhorial de reordenar os 

procedimentos paternais e escravistas. É plausível também que tivessem apoiado alguns 

escravos de confiança em suas libertações, mesmo para manter uma concepção meritória no 

                                                 
303 Um dos proprietários do jornal era como já pudemos ver o Tenente Lino Marques da Silva Pereira. Este foi 
um dos senhores de escravos que mais aparece vendendo cativos nos livros de registros de compra e venda de 
escravos no Termo de Barbacena. O mais interessante é que este Tenente figurou-se também como defensor 
de escravos e réu em algumas ações de liberdade que também foram abordadas acima. Estas são as 
peculiaridades do escravismo de Barbacena que contribuem para complexificar ainda mais as formações 
sociais e econômicas do escravismo no Brasil desde períodos coloniais até finais dos oitocentos.  
304 Ver: Os Terríveis Paulistas e  A Generosidade Dos Senhores” In: MATTOS, Hebe Maria. Das cores do  
silêncio. Op. Cit P. 215-237.  MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Op.  Cit. P. 303-324. Passim. 
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controle de outros cativos. Isto foi uma realidade em Barbacena e muitas destas relações 

resultaram-se por meio de densas redes de solidariedade e lealdades forjadas na experiência 

de cativeiro de muitos cativos para com seus senhores. Essas relações não invalidam o 

potencial de luta pela liberdade dos escravos, uma vez que era necessário uma posição 

mesmo acomodatícia para que estes escravos formassem e instrumentalizassem um capital 

e juízo políticos que os possibilitassem, conquistar a liberdade numa relação de concessão. 

Essas duas faces da moeda não se rechaçam e sim se complementam, principalmente no 

tocante ao regime escravista na segunda metade do século XIX.  

 Dentro do processo de afirmação e reafirmação dos feitos humanitários da senhora de 

uma área rural de Barbacena, Freguesia de Ibertioga, neste artigo, o autor deixa passar o 

conteúdo dos embates e dos acordos realizados não só entre escravos em torno da 

escravidão e da liberdade com seus proprietários, mas dos conflitos entre os próprios 

senhores escravistas do Termo. De acordo com o autor que se afirma um abolicionista: 
        Ainda mais [a senhora] autorizou-lhe que agenciasse esmolas para concluir o 
pagamento, tendo subscrito para esse fim, alem de muitas pessoas caridosas, 
algumas filhas, filhos, genros, motivos este para crer-se que o documento 
apresentado por Jerônimo foi dado muito da livre vontade de sua senhora; e de 
parte de seus futuros herdeiros. Os sentimentos humanitários desta digna senhora, 
não são estranhos neste lugar, porém o que é de estranhar-se, é que se consinta que 
uma outra pessoa, para julgar-se com direito a esse infeliz, o detenha em cativeiro, 
impossibilitando-o de tratar de seus direitos adquiridos pelo documento pago 
por dinheiros ganhos no único dia da semana, e por liberalidade de terceiros! O 
documento de Jerônimo não pode ser argüido de falso, porque é público nesta 
freguesia que sua senhora o mandou passar, e foi aceito por parte de seus 
herdeiros, que subscrevendo-o com quantias, não o impugnaram; portanto se não 
pode-se considerá-lo como carta de liberdade, pelo menos dá-lhe incontestável 
direito a ela, e seria muito justo que Dona Joaquina que goza do bonito nome de 
senhora humanitária, concluísse sua obra, fazendo com que Jerônimo gozasse de 
seus direitos de cidadão, e que somente debaixo desse nome indenizasse com 
serviços à pessoa que ainda pretende ser seu senhor. 
      Quem escreve estas linhas é abolicionista, mas não daquele que vem trazer ao 
terreiro das fazendas a desarmonia entre senhores e escravos, mas sim pugnar por 
aqueles que tiverem legitimo direito a liberdade. 
 
Ibertioga, 1 de Fevereiro de 1887. 
    
Um abolicionista305. 
     

                                                 
305 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Jornal  “ O Mineiro” Typografia e Redação. 
Publicação semanal. Artur Joviano. Propriedade de Lino Marques da Silva Pereira e Joviano. Barbacena, 6 de 
Fevereiro de 1887. nº 34. In: Inventário Cx: 39. Ord: 16. 1887. 1 SVC. P.15.V 
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Malgrado a possível e suspeita tentativa de incutir um modelo de pensamento ou 

convicção sobre o processo de libertação dos escravos e de um comportamento tido como 

abolicionista, no texto deste articulista se encontram as multiplicidades de processos 

contraditórios e conflituosos costumeiros e jurídicos inerentes à batalha entre escravidão e 

liberdade nas últimas décadas do século XIX no Brasil. Suas colocações denunciam  as 

agregações de forças por parte de senhores de escravos, em torno do paternalismo senhorial 

como composição envolvida por uma retórica e referência humanitária e caridosa 

benevolente. Seu texto deixa escapar também o acirrado contexto da luta de escravos 

buscando sua libertação pelo caminho e regras do paternalismo característico das próprias 

classes dominantes locais contra outros senhores que desejavam barrar sua conquista da 

liberdade. 

 Nas afirmações desse autor, pode-se perceber que o escravo contava com o apoio de 

pessoas influentes no mundo senhorial para auxiliá-lo na busca pela liberdade. Estas 

pessoas influentes não eram nada mais nada menos que sua própria senhora, filhas, filhos e 

genros. Esses recursos sociais eram fundamentais para a construção e manutenção de 

relações pessoais de proteção, apadrinhamentos e parentesco. Tais relacionamentos 

constituíam, por sinal, alternativas para a conquista da liberdade e, mesmo por parte dos 

senhores, mecanismos de construção de um tipo de liberto preso aos laços de atrelamento e 

mantido perto de seus antigos proprietários. Ao mesmo tempo o autor do texto declara 

haver alguma pessoa próxima entre os escravos e seus senhores que tentava criar problemas 

para o cativo Jerônimo libertar-se, tentando mantê-lo ilegitimamente em cativeiro.  

Estão demonstrados claramente na notícia os espaços de estimas, de lutas e 

negociações sociais e políticas entre desiguais que foram construídos por escravos contra 

senhores que obstaculizavam seus intentos. Nesta história, o cativo, segundo o dito 

abolicionista, ainda conta com a prova documental passada por sua proprietária, atestando 

sua condição de liberto assumida por meio do pagamento pela própria liberdade através de 

subscrições dos herdeiros da senhora e outras pessoas livres do local. E a condição de 

liberto era, portanto, um direito adquirido pelo escravo Jerônimo por dois ângulos segundo 

a lei: na apresentação do título e conquistado por indenização. Essa regra  foi garantida 

como direito dos cativos após a lei de 1871 e pelo costume de uma antiga prática de o 
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escravo possuir um dia da semana para trabalhar para si ou ajuntar pecúlio, prestando 

serviços a outras pessoas com a anuência de sua legítima proprietária.  

Em algumas partes do texto, o abolicionista reafirma o direito do escravo, transitando 

pelo campo de lei de 1871. Continua suas argumentações reafirmando a legitimidade de 

liberdade de Jerônimo pelo recurso do pagamento de seu valor a sua senhora. Esta relação 

de liberdade se efetiva, na concepção do autor do artigo,  devido ao libertando possuir um 

documento que a comprova de fato e de direito. O articulista segue afirmando, então, que se 

não serve como carta de liberdade que  pelo menos sirva como documento garantidor dela  

para Jerônimo como direito incontestável. Todavia, o autor transita alternadamente pelo 

campo jurídico e pelo campo do costumeiro, defendendo, com uma retórica bastante 

articulada, o direito de propriedade ao mesmo tempo em que defende o direito de liberdade 

dos escravos, ligando um ao outro imbricadamente. Desta maneira, nas palavras do dito 

abolicionista, ambos os direitos são sancionados em lei como direitos efetivos e invioláveis, 

tanto para o senhor no que concerne à propriedade privada e a indenização desta, quanto 

para os escravos no tocante à propriedade da liberdade e ao pagamento legítimo pela 

mesma. Durante todo o século XIX, como já afirmamos, citando a professora Keila 

Grinberg, não havia uma distinção efetiva entre direito positivo e direito costumeiro e este 

articulista explorou com firmeza estas aproximações entre as normas social-costumeiras e 

as regras jurídicas que confirmam as constatações dessa autora.  

Como é possível ver, o autor do texto defende a legitimidade da liberdade de 

Jerônimo, pautando-se na indenização que ele ofereceu a sua senhora, sendo uma atitude 

garantida por direitos adquiridos”, segundo ele, inclusive no ato da existência de um 

documento formal passado por sua legítima proprietária. Nessas mesmas formulações, os 

elementos do paternalismo senhorial consagrado desde tempos coloniais são acionados por 

este autor abolicionista contra a autoridade senhorial de alguém que estava tentando 

impedir a concretização de liberdade de Jerônimo. Com este objetivo, além das leis e 

normas jurídicas, as quais garantiam o direito à liberdade dos escravos por meio da 

indenização de seu valor, o articulista aciona as regras culturais e tradicionais que 

respaldam o direito de propriedade do proprietário. O autor explora também em suas 

proposições, a prerrogativa do legítimo proprietário dispor de sua propriedade inclusive no 

caso dos cativos, libertando-os de acordo com a sua legítima e inviolável vontade e decisão. 
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Outro elemento utilizado para justificar a legitimidade da liberdade como direito 

incontestável de Jerônimo foi o reconhecimento público da libertação. Essa defesa do 

articulista vem reafirmar o que a professora Hebe Mattos defendeu em seu trabalho “Das 

cores do Silencio” que umas das condições que definiam o ser liberto ou o ser escravo no 

século XIX era reconhecer-se e ser reconhecido pela comunidade local. Regras estas 

consagradas no costume e na tradição cultural do regime escravista que, pelo visto, em 

Barbacena, vigoraram até as vésperas do fim da escravidão, durante todos estes anos de 

agravantes tensões no contexto nacional do império.  

No posicionamento do autor da notícia, fica patente a veiculação de um ideal de 

humanitarismo senhorial e caritativo no ato da senhora libertar. Porém, também devemos 

refletir sobre as relações de subordinação e deferências condicionadas como méritos para a 

obtenção de autonomias que funcionavam como armas de controle social dos dominantes 

para com seus dominados, no caso os escravos, libertos e suas famílias no período da crise 

do escravismo. Neste contexto, senhores de escravos, inclusive em Barbacena, procuravam 

articular-se no cerne dos conflitos entre escravidão e liberdade para reforçar a política 

paternalista que tinha a função de transformar em concessão as conquistas de escravos. 

Política de domínio severamente agredida pelas ações cíveis de liberdade movidas por 

cativos com suas famílias, como pela positivação de leis, garantindo o direito de escravos 

comprarem sua alforria por meio de arbitramentos, como por pressões dos cativos em 

campo privado e social através da intervenção daqueles a quem os escravos tomavam 

apadrinhamentos.  

O abolicionista que escreve o texto afirma, nesse cenário, que as atitudes humanitárias 

de senhores libertarem seus escravos condicionalmente pela indenização de seu valor não 

eram atitudes estranhas na região, ou seja, eram ações forjadas desde tempos imemoriais 

nas relações desiguais entre senhores e escravos em campo privado que se abriam agora ao 

conhecimento público local. Essa abertura se ampliava, esgarçando os limites da 

escravidão, abrindo caminhos para o aumento conjugado das pressões escravas pela 

conquista da alforria e os proprietários escravistas locais se viam a braços com essa 

realidade.  

As ditas atitudes humanitárias tomadas por senhores e defendidas por segmentos que 

se intitulavam abolicionistas, até o fim da escravidão em Barbacena, conservaram a 
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indenização como princípio fundamental, reforçando um referencial de liberdade pautado 

sobre as doutrinas de defesa do controle senhorial da libertação dos cativos. Toda esta 

retórica se reproduzia neste Termo, buscando salvaguardar a propriedade privada e sua 

ordem, incluindo nela a própria liberdade conquistada como uma forma de compra ou 

barganha por serviços que deveriam ser prestados posteriormente pelo liberto, como reitera 

o próprio articulista do referido jornal. Nesta mesma argumentação, podemos perceber que 

o articulista defende que quem provar ter direito a uma parcela do valor de Jerônimo pode 

ser indenizado em serviços prestados pelo mesmo liberto, após gozar de seu direito de 

liberdade legítima por direito adquirido por meio da compra e pela inviolável vontade 

senhorial em libertar. O que confirma a reflexão acima mencionada. Falamos muito na 

premissa indenizatória ao longo deste capítulo, mas faz-se necessário afirmar que esta foi a 

essência de quase todas as ações de liberdade ocorridas no Termo de Barbacena e esteve 

imiscuída ao significado de liberdade predominante na esfera jurisdicional e social desta 

localidade.  

  No final de suas exposições, o autor do artigo afirma realmente ser um abolicionista, 

entretanto, quase pede desculpas por estar tratando daquele tema e faz uma pausa  reforçada 

por uma ressalva  advertindo os leitores com um  “mas” que nesta análise não pode passar 

incólume. Com este “mas” defende ser um defensor do direito de liberdade para aqueles 

que têm direito a ela pelo que a lei de 1871 e o costume estabelecem. Afirma também ser 

um abolicionista que não quer levar a desordem e o descontrole  às fazendas. Não deseja 

romper as relações paternalistas de senhores para com seus escravos, ou seja, este texto 

demonstra o quanto senhores pressionaram por uma libertação ordenadamente controlada e 

segmentos favoráveis à liberdade também primaram por suas regras de poder jurídico e 

costumeiro local306. Com efeito, proprietários escravocratas se empenhavam, lutando 

arduamente para preservar seu poder paternalista de dominação e controle social escravista, 

tanto é que o autor da notícia, mesmo numa postura muito moderada, não assina o artigo. 

                                                 
306 Hebe Mattos em seus estudos demonstra uma profunda aproximação entre alguns setores escravistas com 
alguns setores do abolicionismo nos finais de 1887, mesmo ano da publicação do supracitado artigo. Porém, 
para o Termo de Barbacena, podemos averiguar no estudo e retórica das fontes arroladas e analisadas, que os 
possíveis posicionamentos emancipacionistas ou mesmo abolicionistas estiveram próximos e em muitos casos 
convergentes às convicções escravagistas sobre as formas de libertação e manutenção da ordem e segurança 
pública desde muito antes de 1887. Ver: MATTOS Hebe Maria. Op. Cit. P. 209-231. Passim 
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Será que temia sofrer, por escrever aquelas palavras, alguma retaliação por parte de alguns 

proprietários mais reacionários do que a proprietária que ele considerava humanitária?307. 

 Contudo, o texto do jornal também demonstra como senhores habilmente articulavam 

referenciais do paternalismo e tentavam reforçá-lo diante da perda da legitimidade da 

escravidão, como também das contestações e derrotas que escravos vinham-lhes impondo 

no campo das relações privadas e das relações públicas em campo judicial. Contestações e 

derrotas que, sem sombra de dúvida, geravam preocupantes repercussões e apertavam o nó 

na garganta dos senhores, arrancando-lhes, muitas vezes a liberdade de ação nas lutas e 

acordos inerentes às resistências dos cativos à escravidão ocorridas no Termo de Barbacena 

na segunda metade do XIX. 

Por todas essas abordagens, pudemos constatar que existiram no regime escravista do 

século XIX, principalmente em sua segunda metade, muitos problemas e relações 

complexos e descontínuos que passavam por um processo de ressignificação e adequação 

às novas conjunturas socioeconômicas e culturais. Isto não somente em campo macro-

histórico, mas no micro-histórico também. Principalmente no que toca as realidades locais 

nas quais o escravismo se enraizou e se reproduziu com as mais ambivalentes roupagens.  

Entre vários acontecimentos nos finais dos oitocentos, a desagregação do poder moral dos 

senhores de Barbacena, bem como a perda dos pilares de sustentação da escravidão no 

Brasil, trouxeram implicações que as classes dominantes locais não poderiam desconsiderar 

sem que o jogo de manutenção da ordem nas fazendas e na esfera pública viesse abaixo. Os 

poderosos locais, com seus segmentos micro-senhoriais do Termo de Barbacena, como de 

diversas áreas do império, não poderiam permitir que seu paternalismo e hegemonia 

sociocultural se desfizessem, ocasionando um descontrole sobre a organização do trabalho 

escravo e do liberto, em incorporação,  e sobre novas relações sociais e econômicas.  

Tais  proprietários escravistas locais se mobilizaram, mesmo que conflituosamente, 

para que as contestações cativas não explodissem por completo seus mecanismos de 

mediação do poder e hegemonia de classe, prejudicando, desta maneira, seus 

estabelecimentos produtivos e sua ascendência moral e política dentro da sociedade perante 

seus dependentes locais. Dessa forma, puderam se resguardar, com diversos outros 
                                                 
307 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Jornal  “Mineiro” Typografia e Redação. 
Publicação semanal. Artur Joviano. Propriedade de Lino Marques da Silva Pereira e Joviano. Barbacena, 6 de 
Fevereiro de 1887. nº34. In: Inventário Cx: 39. Ord: 16. 1887. 1 SVC.  P. 15v. 
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segmentos dos grupos dominantes nos universos políticos e socioeconômicos de 

Barbacena, no momento do agravar da desagregação do escravismo. Eles  não permitiram o 

esfacelamento de seu poder.  
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IV CAPÍTULO 

A perspectiva senhorial e a libertação em Barbacena na segunda 
metade do século XIX. 

(1871-1888). 
 

Para iniciar este capítulo, não podemos deixar de explanar nosso caminhar 

metodológico e empírico. A princípio objetivávamos realizar uma pesquisa  sobre a 

desagregação e a abolição da escravatura em Barbacena, tendo como base somente as ações 

cíveis de liberdade e o estudo serial dos testamentos encontrados para este Termo no 

período de 1871 a 1888.  

Todavia, fomos conduzidos à análise de vários outros documentos ao longo da 

realização do arrolamento e análise das fontes acima citadas, dentro do próprio trabalho 

investigativo nos arquivos e cartórios de Barbacena, no processo metodológico construído 

para o estudo, no cruzamento e quantificação da documentação encontrada,  bem como nas 

orientações com membros da banca examinadora. Isso se deu devido ao rumo que a 

pesquisa tomou ao longo do levantamento das fontes históricas.  

 No contexto da realização desse estudo para entendermos a dinâmica das ações de 

manutenção e ações de liberdade, tal como dos testamentos, tivemos que levantar as listas 

nominativas de 1831-1832, o recenseamento imperial de 1872 e todos os inventários 

realizados entre 1871 até 1888 (405 documentos). Esses últimos tiveram que ser arrolados e 

lidos com o objetivo de cruzá-los e entrelaçá-los com todas as verbas testamentárias 

encontradas e copiadas dos livros de registro de testamentos (120 documentos) referentes a 

esse recorte temporal e espacial. Tal necessidade foi crucial para demonstrarmos  o 

enquistado enraizamento do escravismo em Barbacena.  

Juntamente com os inventários, no que concerne às constatações sobre as liberdades e 

origens dos cativos, tivemos a necessidade de encontrar as alforrias e cartas de liberdade 

existentes para o contexto de 1871-1888. Essa necessidade se materializou com o sentido 

de entendermos os caminhos que se deram às libertações condicionais e incondicionais no 

campo privado, para assim termos uma visão mais abrangente sobre a busca da liberdade de 

cativos via concessões em alforrias, testamentos, por meio da gratidão e  do atrelamento 

senhorial, assim como pelas ações de liberdade em campo judicial. Uma visualização 
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mesmo que tendencial e parcializada, porém qualitativa, das poucas cartas de liberdade 

encontradas (19) e suas formas de libertação pode dar uma idéia das descontinuidades, 

limites e incongruências nas relações entre senhor e seus escravos nos confins sociais dessa 

localidade, e ainda de suas normas cotidianas estabelecidas para conviverem na sociedade 

do Termo de Barbacena. Descontinuidades e modificações relacionais que, diante da 

conjuntura social e legislativa, impulsionou cativos com suas famílias no sentido de 

reforçar um possível intento da busca da libertação pela via costumeira e informal ou pelas 

ações cíveis de liberdade garantidas pela Lei do Ventre Livre em 1871. 

Ainda que estreito, um estudo sistemático e qualitativo dessas cartas de liberdade pode 

reforçar o entendimento da predominância dos gêneros, das condições e métodos utilizados 

por senhores para libertarem seus escravos em suas fazendas. Essas cartas, quando cruzadas 

com as libertações ocorridas de seus testamentos, muitas vezes serviram de alforrias e 

mecanismos de atrelamento do liberto ou de sua família, principalmente na segunda metade 

do século XIX.  

Diante da dificuldade de encontrar as alforrias, que serão exploradas mais tarde, 

tivemos que levantar e foliar os livros de registros de escrituras um a um lendo seus 

conteúdos. Com esse trabalho, encontramos os livros de registro de compra e venda de 

escravos de 1861 a finais de fevereiro de 1888. Tais registros vieram reforçar as 

descobertas feitas nos inventários sobre a entrada de cativos nas propriedades e mercados 

locais e a predominância da família escrava  no Termo de Barbacena nesse período. Além 

disso, vieram reafirmar nossas verificações sobre as origens dos escravos, como também a 

utilização feita por Barbacena do tráfico inter e intraprovincial308 significativamente ativo 

neste Termo, bem como a valorização e apego dos proprietários na mão-de-obra cativa 

nestas áreas até os finais da escravidão. Nesses livros também encontramos as 

confirmações de vários curadores de escravos que eram proprietários e figuraram 

ativamente no comércio de cativos e famílias escravas inteiras até os últimos anos da 

escravatura no Brasil. Personagens que já foram apresentados no terceiro capítulo. 

                                                 
308 Fazemos referência a estes termos como realocações de mão-obra-escrava para áreas de maior demanda 
em seus complexos produtivos que através do comércio, absorviam escravos de outras regiões e partes da 
própria província e até mesmo do Termo. Sabe-se hoje que isso ocorreu para várias regiões do império e por 
meio destas demonstrações, buscamos constatar que Barbacena no interior mineiro até os anos finais da 
escravidão esteve fortemente articulada nestas formas de realocações de uma região para outra no que 
concerne a força de trabalho cativa, e o que é mais interessante, para dentro de seu Termo e não para fora.  
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Dessa maneira, não iremos realizar prolongados debates historiográficos nesse 

capítulo, mesmo porque já o fizemos convenientemente nos capítulos precedentes, 

juntamente a uma análise detalhada dos censos e ações de manutenção e liberdade e até 

alguns inventários estudados na primeira parte da pesquisa. A decisão se justifica porque 

acreditamos que as abordagens historiográficas refletidas nos capítulos precedentes ainda 

respaldarão nossas formulações nesta parte do trabalho309.  

No quarto capítulo, com base no tratamento das fontes inventariais, testamentárias, 

nos livros de registro de compra e venda de cativos e nas poucas cartas de liberdade 

encontradas no arquivo histórico e cartórios de Barbacena, buscaremos concretizar  a 

história das perspectivas senhoriais, de escravos e libertos com suas famílias nesse Termo 

durante processo de desagregação da escravidão no Brasil. Tentaremos apreender os 

cotidianos destas pessoas e suas angustias, temores, preocupações, esperanças e 

expectativas em relação às novas relações entre dominantes e dominados, exploradores e 

explorados, engendradas no contexto das transformações do trabalho, das práticas sociais 

antes e após  o fim do escravismo, inclusive em Barbacena. 

1. O preço da propriedade e o valor da liberdade:  os livros de compra e venda de 

escravos e as cartas de liberdade em Barbacena.  

A primeira análise a ser feita, remete-se aos livros de compra e venda de escravos 

encontrados no arquivo de Barbacena referentes à segunda metade dos oitocentos. Os 

referidos livros contêm 421 escrituras de compra e venda de cativos e nos confirmou ainda, 

com mais veemência, a força e o apego da escravidão nesta localidade das Vertentes 

Mantiqueira. No desenvolver das reflexões, cruzamos seus dados com o conteúdo dos 

inventários lidos e coligidos no arquivo histórico de Barbacena. Buscamos realizar 

cruzamentos de conteúdos e contextos com o objetivo de obter informações referentes aos 

preços dos escravos, origem e composição étnico-racial (como crioulos, pardos e africanos) 

e outras referências quanto aos cativos existentes nesta localidade ou vindos para ela. Nos 

inventários pudemos verificar a alta predominância de crioulos e pardos em relação aos 

africanos no Termo de Barbacena310. Essa confirmação materializou-se na análise da 

                                                 
309 Contudo, o retorno e a reflexão sobre algumas abordagens acadêmicas sobre a produção historiográfica da 
escravidão serão imprescindíveis. 
310 Não realizamos uma tabela especifica para as demonstrações dos crioulos nos inventários, devido uma 
grande quantidade de documentos não mencionar as composições raciais, somente se ater ao nome, profissão, 
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classificação dos cativos que demonstrou claramente as constatações verificadas nos 405 

inventários analisados, nos quais, na maioria deles, a presença de crioulos se fez 

preponderante.  

Pudemos levantar nos livros de venda e compra de cativos cerca de 291 crioulos e  67 

pardos contra 37 africanos, 8 cabras e 1 fula. Portanto, temos nos livros arrolados 72% dos 

cativos negociados no mercado de escravos do Termo de Barbacena classificados como 

crioulos. Quando esse número de cativos comprados e vendidos é contrastado com as 

composições raciais encontradas  no conteúdo da maioria dos 405 inventários que 

continham cativos arrolados como bens (258 no total),  claramente podemos perceber que 

os crioulos eram a majoritários no Termo de Barbacena na segunda metade do XIX. Vide a 

tabela:    

 CLASSIFICAÇÃO DOS ESCRAVOS NEGOCIADOS NOS LIVROS DE NOTAS 
NO TERMO DE BARBACENA (1871 -1888). 

 
Crioulos Africanos Pardos Cabras Fulas 

291 (72 %) 37 (9 %) 67 (17 %) 8 (2 %) 1 (0 %) 
 Fonte: Livros de escrituras de compra e venda de escravos311 encontrados no Arquivo 
Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”312. 

                                                                                                                                                     
idade, se solteiro ou casado e valor do escravo. Nos ativemos na palavra africano quando se referiam as 
origens e nas também abundantes menções a crioulos e pardos e um forte processo crioulização por 
predominarem famílias cativas. Neste sentido, mesmo sem uma quantidade específica arrolada pudemos ler 
nos inventários que os crioulos são majoritários nas descrições dos escravos nestes documentos. Estas 
afirmações são efetivas pelo fato de termos lido todos os inventários do Termo de Barbacena respeitante ao 
período de 1871-1888 existentes no Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi” .   
311 Famílias comercializadas: trinta e duas famílias (32) inteiras comercializadas. Porém, pode haver muito 
mais, uma vez que há listas inteiras de escravos de um mesmo senhor sendo comprados ou vendidos 
mencionando cativos de um, dois, três e cinco anos de idade, contudo não mencionando laços familiares, 
entretanto a própria idade dos cativos denota presença de famílias escravas durante toda a segunda metade do 
século XIX. 
312 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Total dos livros de compras e vendas de escravos 
encontrados. Livro de notas de venda de escravos: Cx.: 53. Ordem: 11 2SVC. Barbacena. Data: 04/03/1861 a 
15/09/1863. Livro de notas de venda de escravos: Cx.: 51. Ordem: 09 2SVC. Barbacena. Data: 07/09/1863 a 
16/08/1865. Livro de notas de venda de escravos: Cx.: 53. Ordem: 01 2SVC. Barbacena. Data: 18/12/1865 a 
07/01/1870. Livro de notas de venda de escravos: Cx.: 42.Ordem: 24 2SVC. Barbacena. Data: Julho de 1872 
a Setembro de 1874. Livro de notas de venda de escravos: Cx.: 51.Ordem: 12 2SVC. Barbacena. Data: 
09/04/1877 a 11/08/1880. Livro de notas de venda de escravos: Cx.: 42.Ordem: 23 2SVC. Barbacena. Data: 
11/11/1880 a ?/05/1882. Livro de notas de venda de escravos: Cx.: 51.Ordem: 07 2SVC. Barbacena. Data: 
16/05/1882 a 08/05/1886. Livro de notas de venda de escravos: Cx.: 51.Ordem: 08 2SVC. Barbacena. Data: 
30 de Junho de 1886 a 06 de Fevereiro de 1888. Total: 421 escrituras de compra e venda de escravos. Estes 
documentos são equivalentes a 27 anos. Contudo, pode ter havido muito mais fontes como estas porque se 
prestarmos atenção existem algumas pequenas lacunas referentes aos anos de 1871-1872, 1875-1876 e não 
encontramos dados suficientes para estas datas. Algumas escrituras, referiam-se a anos aproximados a estas 
datas, mas acreditamos haver mais algum livro perdido nos porões de algum cartório em Barbacena o qual 
não tivemos acesso.  
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Analisando as escrituras de compra e venda de cativos de Barbacena, podemos 

constatar também que além da preponderância de escravos crioulos, os considerados pardos 

também superaram a maioria dos cativos africanos. De acordo com o recenseamento 

imperial de 1872, o número de cativos crioulos e pardos também excedeu  a quantidade de 

africanos deste Termo. Essa região, segundo o Recenseamento Geral, era composta de 

aproximadamente 10.348 escravos, como vimos no primeiro capítulo, sendo que, nos 

cálculos realizados em suas tabelas, o número de crioulos e pardos chegou a 9.674 contra 

674 africanos313 de todos os distritos e paróquias locais. Mesmo considerando áreas em que 

o Recenseamento de 1872 possivelmente não foi realizado e, por conseguinte, suas margens 

de erro, podemos convergir suas demonstrações com as dos livros de compra e venda de 

escravos e visualizar, como afirma Hebe Mattos, o processo de avanço dos escravos 

crioulos na segunda metade do século XIX após 1850314, inclusive para Barbacena.    

Respeitante às ações de liberdade ocorridas em Barbacena, estas convergem com as 

análises da professora Hebe Mattos quanto à predominância de cativos crioulos nesses 

processos judiciais realizados na Corte de Apelação do Rio de Janeiro, na segunda metade 

do século XIX315. Faz-se importante ressaltar, também, a existência de algumas ações em 

Barbacena, movidas por africanos idosos que buscavam a liberdade nos tribunais locais. 

Contudo, temos consciência do aumento dos cativos crioulos316 em função da proibição do 

tráfico de escravos africanos em 1850, pelo crescente aumento do tráfico interprovincial e 

intraprovincial em proporções nunca imaginadas e sem precedentes317, assim como por um 

maior investimento na formação de famílias escravas em Minas Gerais, principalmente no 

interior mineiro, em razão do encarecimento e controle da mão-de-obra cativa. Devemos 

lembrar que Minas Gerais era a província mais populosa do Império do Brasil, como já 

verificamos nos trabalhos de Libby, Ana Lúcia Duarte Lanna e Roberto Borges Martins, no 

primeiro capítulo318.   

                                                 
313 Recenseamento Geral do Império de 1872. IBGE, Rio de Janeiro. 2006. 
314 Ver: “Sob o Jugo do Cativeiro” e “Uma relação perigosa”. In: MATTOS, Hebe. Maria. Das cores do 
silêncio. Op. Cit. 
315 Ibidem. P. 178-189. 
316 Ver: ANDRADE, Marcos, Ferreira de. Família, fortuna e poder no Império do Brasil. MG-Campanha da 
Princesa (1799-1850). Op. Cit. P.289. 
317  Ibidem.P.120. 
318 Ver discussões sobre a população mineira oitocentista no primeiro capítulo.  
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No atinente ao processo relativo ao tráfico  intra e interprovincial, constatamos que, 

em Barbacena, um significativo comércio de escravos se fez plenamente ativo até fevereiro 

e inícios de março de 1888, quando relacionados às realidades interioranas e 

geoeconômicas dessas regiões mineiras. Esse comércio de seres humanos contava com 

freqüentes participações de pequenos, médios e grandes compradores e vendedores, bem 

como sitiantes, comerciantes, fazendeiros, negociantes ou, como na maioria das vezes, para 

a realidade socioeconômica deste Termo, fazendeiros-negociantes. 

No processo de análise desses livros de escrituras, optamos por sequencializá-los 

cronologicamente começando do ano de 1861 até 1888. Quando iniciamos uma leitura dos 

inventários desse Termo, começamos a perceber que havia muitos cativos matriculados e 

trazidos de fora do Termo de Barbacena, no que concerne à constatação da posse de 

escravos e à existência de cartas de liberdade. Verificamos, nos  referidos livros e nas 

fontes inventariais, um significativo número de escravos que vieram vendidos para 

Barbacena. Em um dos inventários datado de 1880, havia um cativo que se identificava 

pelo nome de Joaquim Ceará319. Será este adjetivo, apenas um apelido? Mas, por que fazer 

referência a um apelido que remete a um nome de uma região do Império? Terá este cativo 

saído da província do Ceará  com destino a outras regiões, por meio de um tráfico interno e 

vindo parar em Barbacena? Acreditamos que sim, principalmente, ao analisarmos os 

demais inventários e livros de compra e venda de cativos, nos quais, em um deles, 

encontramos cativos vindos  até da província do Maranhão. Em um testamento realizado no 

Termo de Barbacena no ano de 1875, um rico proprietário fundiário e prestamista dessa 

localidade, Francisco Fortes de Almeida afirmava em sua verba testamentária que possuía 

um escravo chamado Martinho que veio trazido de Cuiabá, Mato Grosso. De acordo com o 

testador: 

 Possuo mais o meu escravo por nome Martinho pardo, solteiro de vinte e 
cinco anos de idade, mais ou  menos, natural do Cuiabá deste Império e existe em 
poder de minha irmã Claudina Fortes, moradora no Arraial do Rio do Peixe de 
Nosso Senhora [sic] das Dores, Comarca de Barbacena, e matriculado na Cidade 
de Mar de Hespanha320. 

 
 

                                                 
319 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 176. Ord: 09. 1880. 1 SVC. 
320 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Testamento. Cx: 58. Ord: 08. 1875-1879. 1SVC. 
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Nesse documento, está contida a informação de um escravo que nasceu em Cuiabá, 

antiga Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá na região Mato-grossense. O mais interessante é 

que esse cativo posteriormente foi levado para um município cafeeiro de Minas Gerais 

chamado Mar de Espanha e matriculado nessa localidade. Após alguns anos, Martinho 

Pardo foi trazido para o Termo de Barbacena. Nessa direção, podemos perceber que este foi 

mais um dos escravos entre muitos, importados para dentro da região de Barbacena pelo 

tráfico interprovincial na segunda metade do XIX.   

Em alguns inventários, encontramos os escravos Serafim e Manoel, matriculados na 

coletoria do Pilar da província de Paraíba do Norte,  averbados “em Barbacena em 29 de 

Novembro de 1876321”. Nessa documentação, existe também o cativo Manoel Baeta 

“matriculado em Paracatu em 15 de Setembro de 1873 e averbado na Collectoria de 

Barbacena em 9 de Julho de 1877”. Os escravos Honório e Maria matriculados “na 

Bagagem em 30 de Abril de 1872” e averbados em Barbacena  em 14 de setembro de 1885. 

Ainda encontramos, nessas documentações, cativos vindos de Santo Antonio do Monte 

(Minas Gerais).  

 No que concerne à  origem de cativos, nos livros de compra e venda de escravos, 

encontramos um contingente de escravos bastante numeroso que estava sendo vendido de 

outras províncias e de outros lugares de Minas Gerais para dentro do Termo de Barbacena, 

na segunda metade do século XIX. Cativos oriundos de  Paraopeba,  Rio Pardo, Rio de 

Janeiro, Sabará, Carandaí, Chopotó, Termo de Piranga, Monte Claros, Pitangui “districto de 

Cercado”, Santo Antonio do Monte, Patrocínio, São João Del Rei,  Corte, São José Del Rei, 

São José do Chopotó,  Bahia, Arraial do Cláudio, Ouro Preto,  Itapecirica,  Corrego das 

Pombas, Mercês, Sete Lagoas e Curvelo, Cidade do Pomba, Maranhão, vindos de Ubá, 

Termo de Tamanduá, Entre Rios, Queluz, Juiz de Fora, Rio Preto e Bom Jardim, 

Philadelfia, Januária de Pato Salgado e da Vila de Oliveira322. Para percebermos o 

significado da atividade comercial de cativos existente nesse Termo, devemos observar a 

tabela abaixo: 

 
 
 

                                                 
321 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 62. Ord: 07. 1886. 1 SVC. 
322 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livros de Registro de escrituras de compra e 
venda de escravos de 1861 até 1888. 
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ESCRAVOS COMERCIALIZADOS NO TERMO DE BARBACENA PELO 
TRÁFICO INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL. 

 
Escravos vindos para 

Barbacena 
Escravos saídos de 

Barbacena 
Escravos negociados no Termo de Barbacena 

93 (23 %) 65 (15 %) 263 (62 %) 
Fonte: Livros de notas de compra e venda de escravos encontrados no Arquivo Histórico 
Municipal “Professor Altair Savassi”. 
 

A entrada de escravos de outras regiões de fora e de dentro de Minas Gerais para 

dentro do Termo de Barbacena deixa claro, quando observamos o número de escravos 

comercializados dentro deste Termo (263), que o fluxo mercantil se deu em maior escala 

em campo intra-Termo de Barbacena. Portanto, na tabela acima nota-se nitidamente que as 

compras e vendas se fizeram bastante ativas nessa localidade de paróquia para paróquia, 

fazendas para fazendas, casas de negócios com proprietários rurais entre outros. Contudo, 

podemos constatar que a entrada de escravos de fora do Termo de Barbacena se deu 

também em maior escala que a saída de cativos dessa localidade. De forma desdenhosa, 

uma questão poderia ser levantada: o que representa a entrada de 93(23%) escravos em 

Barbacena, interior mineiro, em razão de uma contraposição com regiões especializadas nas 

atividades voltadas a agro-exportação de dentro e de fora de Minas Gerais? Nesses termos, 

devemos argumentar que se trata realmente de uma localidade do interior mineiro que se 

baseou na reprodução de atividades agropecuárias consorciadas com a complementaridade 

de atividades fortemente mercantis, extremamente apegadas ao trabalho escravo. Ao longo 

do século XIX, essas atividades, eram fundamentalmente voltadas para o abastecimento 

interno de gêneros alimentícios e não uma região predominantemente exportadora para 

setores internacionais. No entanto, esse Termo, como já vimos, foi uma das localidades 

mineiras que abastecia  ampla e dinamicamente os mercados locais e exportava grande 

quantidade de produtos alimentícios para os mercados da Corte, de Juiz de fora, e até de 

São João Del Rei. Além disso, o citado Termo perdeu vários distritos para outros Termos e 

municípios vizinhos, diminuindo muito seu perímetro territorial nestes contextos, fatores 

que reforçam nossas demonstrações.  A  região do Termo de Barbacena, durante muitos 

anos, foi incluída de modo confuso junto às áreas mineradoras, como uma localidade do 

interior mineiro que, possivelmente, perdia cativos para áreas produtoras de café, ou seja, 
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regiões exportadoras para mercados internacionais323. E dessa maneira, pretendemos 

demonstrar o contrário. Barbacena não perdeu cativos e sim ganhou, reproduzindo 

fortemente suas atividades econômicas.  

Na tabela está explicitado que o número de cativos que foram comprados por 

senhores e negociantes do Termo de Barbacena foi maior que a saída de escravos dessa 

localidade. Na leitura de 421 escrituras existentes dentro desses livros percebemos que, do 

ano de 1861 até 1888 (27 anos aproximadamente), foram enviados a Juiz de Fora, 

município agro-exportador,  apenas 28 escravos. De fato, os números citados podem ter 

sido maiores , devido haver lacunas concernentes a algumas datas, sem falar nas burlas ao 

fisco com objetivo de desviar de impostos cobrados por transferências de propriedade, 

como afirma Adeline Daumard ao analisar os registros de heranças da França do século 

XIX324. Todavia, também pelos mesmos motivos, pode ter entrado muito mais escravos em 

Barbacena do que os números correlacionados na tabela325. 

 O que podemos destacar, baseando-nos nos livros de compra e venda e em 

inventários lidos para 1871 a 1888, é que a entrada de escravos em Barbacena pelo tráfico 

inter e intraprovincial se deu em maior escala que a saída de cativos deste Termo. Ao 

somarmos a quantidade de cativos (93) vendidos para proprietários de dentro de Barbacena 

com os 263 (62%) comercializados dentro do próprio Termo; teremos 356 escravos que 

entraram e permanecem residindo e trabalhando nesta localidade contra apenas 65 cativos, 

                                                 
323  Robert Conrad elaborou problemáticas sobre o interior mineiro já debatidas no primeiro capítulo. Luiz 
Fernando Saraiva menciona regiões do interior mineiro respeitante as localidades mineradoras e como já 
sabemos também voltadas para o abastecimento interno e áreas que serviam de canais de transportes, que 
possivelmente estavam perdendo escravos para Juiz de Fora por meio do tráfico intraprovincial. Numa 
conversa com este exímio historiador, em razão de ter sido nosso professor, ele veio a informar que não havia 
encontrado um número volumoso de documentos de escravos oriundos  de Barbacena, tendo encontrado um 
número mais vultuoso de áreas  mineradoras. Ele próprio acreditava que Barbacena não estava perdendo 
cativos em grande escala para juiz de Fora e me sugeriu pesquisar o nó deste bordado e agradecemos 
eternamente a ele por isto. Ver: SARAIVA, Luiz Fernando. Um correr de casas, antigas senzalas: A 
transformação do trabalho escravo para o livre em Juiz de Fora 1870-1900. Niterói: UFF, 2001. P. 50. 
324 DAUMARD, Adeline. Hierarquia e Riqueza na Sociedade Burguesa. Trad. Cecília Bonamine. Revisão de 
Texto Kátia M. Queirós Mattoso e J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1985 e DAUMARD, Adeline. Os 
Burgueses E A Burguesia Na França. Antonio de Padua Danesi (Trad). São Paulo. Martins Fontes, 1992. 
325 Sidney Chalhoub aborda as manobras realizadas pelos comissários das casas de comissões vendedoras de 
cativos do Rio de Janeiro e de outras províncias  onde estes forjavam procurações e uma rede comercial de 
substabelecimentos entre vendedores e revendedores de escravos conjugados com períodos de testes de 
permanência com cativos já subjugados ao domínio de um futuro comprador, com o fim de concretizar os 
negócios e burlar a fiscalização do Estado,  assim como a fortalecer a criação de subterfúgios para 
comercializarem escravos sem pagar a  cobrança de impostos de transferência de propriedade. Ver: “Veludo e 
os negócios da escravidão” IN: CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade. Op. Cit. P. 43-48. Passim. 
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ou seja, 15%, que foram vendidos para fora do Termo de Barbacena326. Com efeito, 

podemos asseverar, baseado nas fontes pesquisadas, que esse Termo conservou sua 

população cativa até os anos finais da escravidão e permanecia absorvendo mais cativos, 

além de manter a escravaria que já possuía, em suas organização econômico-produtiva, 

durante a segunda metade dos oitocentos nesta região. Tal absorção concretizava-se 

provavelmente por meio da compra de escravos de pequenos e médios senhores, de outras 

regiões mineradoras e produtoras de gêneros alimentícios, inclusive de algumas áreas da 

grande lavoura como Bahia, Rio de Janeiro e Maranhão327.  

Em Barbacena, vários membros de famílias poderosas possuidoras de uma grande 

escravaria configuram-se como compradoras de escravos de outras áreas do Termo e 

também de fora, entre os anos 1865 e 1870. O poderoso fazendeiro e político Manoel Maria 

de Sá Fortes, irmão do capitão da Guarda Nacional e grande fazendeiro João Pedro de Sá 

Fortes e irmão do Coronel e também grande proprietário fundiário Francisco Libânio de Sá 

Fortes aparece comprando vinte e cinco (25) escravos de um proprietário do  Rio de 

Janeiro328.  

Os proprietários acima mencionados possuíam grandes fortunas baseadas na 

reprodução e desenvolvimento de complexos agrários que consorciavam suas atividades 

agro-pastorís com uma forte atividade mercantil, prestamista e política. Um outro 

fazendeiro, também membro da família Sá Fortes, Coronel Carlos de Sá Fortes, pai dos 

fazendeiros supracitados, aparece entre os anos 1865 e 1870 vendendo cativos para  um seu 

familiar (sobrinho) Eduardo Higino de Sá Fortes329. O Fazendeiro/negociante Francisco 

Libânio de Sá Fortes também aparece nessa mesma data comprando vários escravos330. 

                                                 
326 Devemos deixar claro que estamos nos baseando em 421 escrituras de compra e venda de escravos, 
encontradas nos livros existentes no Arquivo Histórico Municipal de Barbacena Professor Altair Savassi.  
327 Mesmo que não constatamos cativos em grande quantidade vindos destas áreas mais longínquas, os 
números encontrados nos surpreenderam, quando somados com escravos de outras regiões de fora e de dentro 
de Minas Gerais. O mais importante neste sentido é que estavam vindo para Barbacena e não saindo desta 
localidade 
328 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livros de notas de compra e venda de escravos. 
Cx: 53. Ord: 01 2SVC. 1865-1870. P.37 v a 40. Passim. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair 
Savassi”. Livros de notas de compra e venda de escravos. Cx: 51. Ord: 12. 2SVC. 1877 a 1880. Arquivo 
Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livros de notas de compra e venda de escravos. Cx: 51. Ord: 
09. 2SVC. 1863 a 1865. P. 2 a 2v.  
329 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livros de notas de compra e venda de escravos. 
Cx: 53. Ord: 01. 2SVC. 1865-1870. P. 45. 
330 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livros de notas de compra e venda de escravos. 
Cx: 53. Ord: 01 2SVC. 1865-1870. P.37 v a 40. Passim. 
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Carlos Pereira de Sá Fortes proeminente laticinista local, entre os anos de 1882 e 1886, 

também aparece comprando e vendendo escravos dentro do Termo de Barbacena331.  

Pelo que pudemos observar referente a esses fazendeiros, é o fato de os escravos, 

lançados nos livros de notas, estarem sendo comprados mais do que vendidos, com o 

objetivo de aumentar o número de trabalhadores cativos em suas fazendas e torná-las 

grandes produtoras de gêneros destinados ao abastecimento interno e fumo para exportação 

interprovincial. Um eminente fazendeiro do setor de abastecimento interno do Termo de 

Barbacena, genro de dona Guilhermina Maria de Jesus e José Maximiano Velho, grandes 

fazendeiros locais, já citados aqui nas batalhas com escravos nas ações de liberdade, 

Joaquim Carvalho Campos aparece também nesses livros comprando um escravo, José, 

vindo de São José do Chopotó pelo valor de um conto e oitocentos mil-réis (1: 800$000) 

entre 1877 e 1880332.  Entre os anos de 1882 e 1886, Joaquim Carvalho Campos333 está 

registrado como comprador de uma escrava  de nome Cristina Crioula pelo valor de 

trezentos mil-réis de um proprietário residente também em Barbacena334. O major João 

Bibiano Ferreira de Castro está listado nessas fontes  vendendo um escravo  por um conto 

oitocentos mil-réis (1:800$000) para o Barão de Prados, futuro conde de Prados.Dessa 

maneira, podemos ver que o comércio de escravos foi intenso em Barbacena até os 

primeiros meses de 1888, principalmente, no sentido de absorver cativos vindos de fora, 

mais do que escoá-los para outras regiões. Essa é a constatação feita nos inventários e livros 

de compra e venda de cativos coligidos e analisados no arquivo histórico desta cidade.      

È muito interessante  que uma localidade que aparece com apenas seis paróquias no 

recenseamento de 1872, além de comercializar, neste contexto da segunda metade do 

século XIX, 263 escravos legalmente, ainda traz, mais cativos de fora de seu Termo e até 

de Minas Gerais. Quanto ao Gênero dos cativos entrados no Termo de Barbacena, 

                                                 
331 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livros de notas de compra e venda de escravos. 
Cx: 51. Ord: 07. 2SVC. 1882 a 1886. P. 47 v a 48. Passim. 
332 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livros de notas de compra e venda de escravos. 
Cx: 51. Ord: 12. 2SVC. 1877 a 1880. P.27 a 27 v. Passim. 
333 Joaquim Carvalho Campos é nosso tataravô, um fazendeiro proprietário de vastas áreas de terra e 
proprietário de um número significativo de cativos, sabemos disto pelas documentações de heranças recebidas 
por este senhor e pelos registros de venda e compra de cativos cruzados com informações contidas na ação de 
liberdade a qual já abordamos nesta dissertação. Ainda podemos mencionar as memórias familiares dos mais 
antigos membros da família Carvalho e netos dos antigos empregados de Joaquim Carvalho Campos.  
334 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livros de notas de compra e venda de escravos. 
Cx: 51. Ord: 07. 2SVC. 1882 a 1886. P. 11 a 11 v. Passim. 
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considerando as margens de erro, podemos demonstrar que 41(44%) eram cativos do sexo 

masculino e 53 (56%) eram escravos do sexo feminino. O número de escravos saídos de 

Barbacena, considerando novamente as margens de erro, pois não são dados absolutos, 

refere-se a 28 (43%) cativos homens e 37 (56%) de cativas mulheres.  

Olhando somente por lentes numéricas, os dados podem até parecer pouco 

significativos. Entretanto,  se cruzarmos suas informações e contextualizarmos suas cifras 

para a localidade do Termo de Barbacena,  será possível  visualizar resultados bastante 

satisfatórios. A princípio, devemos considerar que, tanto na entrada de escravos quanto na 

saída destes, o maior percentual é de mulheres cativas. Nesse sentido, podemos observar 

que os escravos homens estão ficando dentro do Termo, enquanto ainda chegam outros de 

outros lugares. Por outro lado, a entrada de escravos homens foi significativamente maior 

(13 escravos a mais)  do que a saída de cativos do mesmo sexo. Mesmo nos dados que se 

referem  às mulheres escravas, a quantidade destas, vindas para o Termo de Barbacena, foi 

também em maior número do que a quantidade que deixou a localidade de Barbacena com 

destino a outros Termos e províncias (16 a mais). Na organização econômico-produtiva 

dessa região, essas cativas, certamente junto com escravos homens, seriam, empregadas nos 

setores agro-pastorís e domésticos, como apontou Douglas Colle Libby em trabalhos já 

discutidos no primeiro capítulo.  

No que tange ao trabalho executado pelas mulheres nas fazendas do Sul dos Estados 

Unidos desde tempos coloniais, afirma Eugene Genovese: “As escravas do eito 

trabalhavam tanto quanto os homens, não só colhendo algodão, mas também transportando 

madeira, cortando árvores e arando a terra”335. Logo, sobre a matança de porcos ocorrida 

nas fazendas sulistas, o historiador, apoiando-se em um autor contemporâneo ao período 

escravista, declara: “As mulheres que colocavam os alguidares por sob as carcaças [dos 

porcos] eram rudes, e suas mãos fortes e hábeis estripavam o animal”336.   

 È possível que uma vinda maior de escravas para essa localidade, quando 

comparamos os números  em menor quantidade de mulheres cativas  saídas do Termo de 

Barbacena, além de apontar para um uso adensado de escravas na produção agrícola e 

pecuária local e nos serviços domésticos, pode remeter ao crescente investimento que 

                                                 
335 GENOVESE, Eugene. D. A Terra Prometida. Op. Cit. P.479.  
336 GENOVESE, Eugene. D. A Terra Prometida. Ibidem. P 480. 
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proprietários de Minas Gerais e, conseqüentemente,  também deste Termo, faziam em 

famílias escravas, principalmente na segunda metade dos oitocentos337. Tal realidade é 

reforçada quando complementamos essas considerações com a constatação de que uma 

proporção  de 32 famílias inteiras foi  vendida para e comprada de fora e de dentro do 

Termo de Barbacena, mesmo antes da lei de 1869 que proibia a separação de famílias 

escravas. Lei essa que, como sabemos, foi muito desrespeitada por vários senhores 

escravistas nas áreas de precária fiscalização do interior de império do Brasil. Essa 

valorização da formação de família escrava pode ser até percebida em informações dos 

inventários que chegam a demonstrar esses investimentos a ponto de fazendeiros da região 

encomendarem fazendas para casamentos de escravos em suas propriedades338.    

Portanto, cruzando os dados acima abordados com o número de cativos do 

recenseamento de 1872 para Barbacena (10.348 escravos) com a quantidade de  escravos 

comercializados dentro do Termo 263 (62%), podemos perceber a força com que a 

escravidão se impunha  na organização socioeconômica e política de Barbacena a ponto de 

manter-se firme em seu comércio e reprodução, inclusive trazendo mais cativos do que os 

perdendo para outras regiões do império. Tal fato ocorria mesmo num momento em que 

aumentava aceleradamente os questionamentos e as pressões escravas ao regime  escravista 

oitocentista do Brasil.      

Como acabamos de dizer e já o demonstramos no segundo e terceiro capítulos, 

seguiam a passos acelerados no Termo de Barbacena os questionamentos ao poder moral 

dos senhores por cativos e libertos com suas famílias por meio das ações de liberdade, 

assim como a perda da legitimidade da escravidão, essencialmente após 1871. Esse 

processo de desagregação do escravismo exigia políticas e atitudes precisas e ordenadas 

tanto no campo geral,  quanto nas relações cotidianas por parte de setores dominantes do 

império do Brasil, incluindo os grupos governantes e proprietários escravistas de Barbacena 

nas últimas décadas do século XIX. 

                                                 
337 Marcos Ferreira de Andrade para seu contexto, aborda em seu trabalho sobre Campanha da Princesa, os 
incentivos e investimentos feitos pelos proprietários do Sul de Minas em famílias escravas criando toda uma 
estrutura paternalista e voltada para o controle e reprodução da mão-de-obra escrava, inclusive como 
estratégias para enraizar e atrelar suas escravarias no interior de suas propriedades. ANDRADE, Marcos, 
Ferreira de. Família, fortuna e poder no Império do Brasil. MG-Campanha da Princesa (1799-1850). Op. Cit. 
P. 278-300. Passim.  
338  Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Dona Maria Luiza de Sá Fortes. 
Cx:79. Ord: 08. 1888. 1SVC. 
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Procurando encontrar respostas para o reordenamento das preocupações e das 

procedências de senhores em reagrupar medidas de uma libertação mantida em campo 

privado e costumeiro, frente aos questionamentos à escravidão feitos por  muitos escravos e 

suas famílias, tentamos levantar as cartas de alforria para os períodos referentes a 1871 até 

1888. No processo de qualificação desta dissertação, a professora Keila Grinberg e Ana 

Lugão Rios  apresentaram como sugestão a tentativa de análise das cartas de alforrias do 

Termo de Barbacena posteriores à promulgação da Lei do Ventre Livre, com o fim de 

descobrir as formas de libertações, as argumentações, o sexo dos cativos libertados e a 

composição racial destes.  

Segundo as ponderações das professoras, essas cartas representaram, em  muitas 

ocasiões, uma relação que ficava no meio de uma ação privado-costumeira,  na qual os 

cativos articulavam medidas em seu cotidiano e nas relações informais com seus senhores 

para conquistar suas liberdades, seja pelos laços de lealdade e confiança, seja pela 

aquisição do pecúlio em roças próprias e no comércio local. Após estas tentativas 

malogradas de conquistar a carta de alforria por meio de outorgas senhoriais, acordos e 

negociações em campo privado, muitos desses cativos buscavam acessar as barras da lei 

através de processos cíveis para liberdade. E isso causava sérias dificuldades na 

manutenção da ordem e do poder senhorial nas fazendas, já que estas relações chegavam 

ao conhecimento do resto da escravaria do estabelecimento e de unidades produtivas 

vizinhas. Note-se que não há o objetivo aqui de  querer afirmar que todas as ações de 

liberdade tivessem cartas de alforrias entremeando o processo de suas execuções e nem 

todos os escravos que tiveram alforrias negadas procuraram com sucesso ou conseguiram 

chegar às barras da lei.  

Todavia, concordamos com a professora Grinberg, que muitas das ações de liberdade 

impetradas em Barbacena, antes de serem executadas judicialmente, tiveram a tentativa de 

obtenção da liberdade por vias da alforria como sua antecessora dentro da relação cotidiana 

entre senhor e escravo no interior propriedade. Muitas libertações também foram 

negociadas,  mesmo no final de algumas dessas ações numa tentativa de acordo com os 

libertandos, em que os senhores buscavam libertar seus cativos diante da percepção de uma 

iminente derrota judicial, como vimos no terceiro capítulo. 
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 Sobre as relações das cartas com as ações de liberdade e a percepção senhorial dos 

significados da alforria, tal como dessas ações cíveis de libertação, Chalhoub abordou uma 

importante história sobre um senhor do Termo de Barbacena, em  períodos posteriores a 

promulgação da Lei do Ventre Livre em 1871. O historiador demonstrou as preocupações 

de proprietários no que se refere ao controle social de suas escravarias e os golpes sofridos 

por proprietários de terras e escravos na segunda metade do século XIX, em razão do 

processo de avanço das ações de liberdade nesta localidade. Demonstrou, em seguida, as 

disputas de poder, as divergências, tensões e acordos entre magistrados, senhores, 

curadores e escravos na tentativa de preservação da ordem e da segurança pública em um 

momento em que os cativos estavam cada vez mais conscientes da aproximação do fim da 

escravidão.  

No rumo de suas abordagens, Chalhoub cita o texto da carta deste fazendeiro 

direcionada ao Ministério da Agricultura do Império do Brasil, no segundo semestre de 

1876, na qual este reclamava do resultado da procedência do aparato judicial e do Juiz de 

órfãos em uma ação de liberdade nos tribunais de Barbacena por sair em sérios prejuízos. A 

carta, citada por Chalhoub, foi essencial para reforçar o que estamos defendendo nesta 

pesquisa sobre a força da Lei do Ventre Livre e das crescentes ações de liberdade no 

questionamento do poder senhorial e as negociações entre desiguais no cerne das 

possibilidades da intervenção do Estado nas relações de poder privado em Barbacena, bem 

como a aquisição do pecúlio por escravos e famílias cativas empenhadas em se libertar do 

jugo da escravidão. Pediremos licença ao historiador para citar, a partir de seu trabalho, a 

carta na integra com o fim de enriquecer e complementar nossas demonstrações: De acordo 

com as palavras do fazendeiro José Miguel de Siqueira: 
 
Excelentíssimo Senhor, 
 
Apresso-me a levar ao alto conhecimento de V. Exa. O seguinte fato, em 

razão de ter ouvido ontem dizer, que os autos de libertação de que vou falar, 
estão aparelhados (sic?) e em ordem a eu não ter recurso. Começo por anunciar a 
V. Exa. Que os lavradores deste Termo estão aterrados com esta notícia. 

É este o fato: Possuo um escravo de nome Bento, que está avaliado no 
Inventário de meu finado sogro em 600 mil-réis [...]. Este escravo tenta 
libertar-se; não me oponho, nem nunca me opus a isso, mas indenizando-se-
me do seu justo valor e procedendo-se para comigo pelos meios razoáveis, 
legais e curiais; e no entanto praticou-se exatamente o contrário; pois me 
asseveram que o Sr. Dr. Juiz de Órfãos decretava [...] a carta de alforria desse 
escravo por 200 mil-réis quantia por que me dizem que fora arbitrado sem 
preceder acordo e sem eu ser ouvido. Releva ponderar que forjaram e ajeitaram 



226 

 

em Barbacena esses papéis e deram-lhes o nome de autos de libertação, e me 
dizem que irão ser julgados à minha revelia. 

Certifico a V. Exa. que eu estava doente de cama quando fui intimado, e me 
disseram mais que o oficial de justiça Balduíno Marques da Silveira, infiel à sua 
obrigação e dever, omitiu esta circunstância na certidão, e me dizem que por isso 
o processo correu à revelia, e assim vai ser julgado. 

Tenho quem me dê pelo escravo em questão a quantia de 600 mil-réis, e outra 
pessoa mo aluga a 10 mil-réis por mês por espaço de sete anos. 

Porém, este escravo me foi arrebatado no dia 19 d e julho p.p.[ próximo 
passado] pelo meirinho Balduíno Marques da Silveira por um mandado 
terminante do Sr. Dr. Juiz Municipal e de Órfãos. Exporei, Exmo. Snr., fielmente 
a questão: O escravo libertando fez o seu pecúlio, e eu dou a [ilegível] 
faculdade a todos os meus (sic) escravos de plantarem e criarem na minha 
fazenda, a qual está agora ameaçada de ser dissolvida com este terrível exemplo; 
e me dizem que este escravo depositara esse seu pecúlio nas mãos de um certo 
Delfino Ferreira de Carvalho, o qual se instituiu seu curador, e por isso autor e 
provocador desta triste questão. 

[...] me dizem que o tal requerente Delfino Ferreira de Carvalho interpelava 
(sic?) constantemente ao Juiz requerendo que andava com subterfúgios; o que 
não é exato, porquanto eu por cartas oficiais respeitosas logo desde o começo 
desta questão dizia ao Sr. Dr. Juiz de Órfãos que me dava por intimado, e que 
comparecia quando pudesse, pois eu vivo muito ocupado com minha lavoura, 
para seguir-se regularmente a ação de alforria; mas não fui atendido, e o Sr. 
Dr. Juiz de Órfãos  me tratava e me tratou até final (sic), como se eu fora seu 
pupilo ou um mentecapto ou um servo sem dignidade e honra e sem direitos 
a serem respeitados, mandava-me imperiosamente (e esta é a raiz da questão)  e 
por último como se eu fora um devedor rebelde sobre quem pudesse (sic?) uma 
execução sequestrou o meu escravo e lá está com ele em Barbacena!! 

Sou, Exmo. Snr., lavrador, e tenho minha pequena fortuna empregada em 
escravos; ora libertado violentamente em nome da lei o escravo em questão, 
abre-se um precedente horroroso aqui na minha fazenda, cujos escravos são 
todos crioulos ladinos e espertos, e eu lhes franqueio abertamente a 
aquisição do pecúlio, e por isto é natural que amanhã tenha eu de ser 
intimado por um segundo escravo, e depois de amanhã por terceiro, e assim  
por diante até o último; e dissolvido ficará meu modesto estabelecimento 
agrícola, ficando eu e minha numerosa família reduzidos ao triste estado de 
irmos  viver da caridade alheia. 

Debalde, Exmo. Snr., quando me foi arrebatado o escravo, mandei por meu 
filho o meu formal de partilhas, onde está o escravo libertando avaliado em 600 
mil-réis, que me parecia dever servir de base para o arbitramento, como desde o 
princípio ainda fui desatendido. Em suma, expondo este fato, tenho em vista 
manifestar a V. Exa. Que alforrio o escravo, sendo para isso honrosamente 
convidado, e não mandado [ grifo original], para acordo como se costuma 
fazer com os cidadãos que estão no pleno gozo de seus direitos, como me 
considero, e então não faço questão do quantum para a alforria, sendo eu o 
signatário  da carta, pois a mesma lei de 28 de 7bro de 1871, me garante o 
poder e domínio desse escravo, que me foi no dia 19 de julho p.p. 
violentamente arrebatado.  

Deus Guarde a V. Exa339.    

                                                 
339 Nas palavras de Sidney Chalhoub: “O mesmo maço Gifi, 5F-291, trazem outros dossiês sobre casos que 
tramitaram na segunda seção da diretoria da Agricultura do ministério durante o ano de 1876, alguns dos 
quais com pareceres ou encaminhamentos de Machado de Assis. Vários desses dossiês tratam de políticas de 
terras. Há outros sobre a lei de 1871, mas nenhum deles tão denso quanto o lamento do proprietário de 
Barbacena.” Apud: CHALHOUB, Sidney.  Machado de Assis, historiador. Op. Cit. P. 255-257. Passim. Nota 
de rodapé explicando sobre os dossiês P. 315. 
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Após essa declaração, abordada nos estudos de Chalhoub, o ministério solicitou ao 

juiz de Barbacena que apresentasse explicações concernente a este processo judicial. Então, 

o Juiz respondeu que o processo correu dentro dos trâmites da lei de 1871, não tendo sido 

“forjados e ajeitados” ou seja, manipulados contra os direitos do senhor no Termo. O juiz 

rechaçou as argumentações do fazendeiro alegando que o preço arbitrado pelos peritos foi 

de 200 mil-réis e que o valor deste cativo, equivalente a 600 mil-réis, foi apresentado em 

inventário havia doze anos e, na “declaração da aptidão para  trabalho”, o senhor declarara 

que o escravo Bento era “quase inútil”. De acordo com Chalhoub, o juiz ainda ironizou que 

o prepotente senhor local desejava que o Poder Judiciário de Barbacena esperasse ele 

resolver comparecer ao tribunal para prestar suas justificativas e realizar os acordos 

necessários. 

O Juiz de Barbacena, segundo  Chalhoub,  insinuava que o fazendeiro  exagerava em 

sua afirmativa de que os lavradores locais estavam “aterrados” com a ocorrência das ações 

de liberdade em curso no município. Ao mesmo tempo, com relação à realização de ações e 

autos de liberdade, dizia que não seria por “culpa dos Juízes nem dos curadores e sim da lei 

que o faculta” caso o acontecimento em que Bento e outros cativos se envolviam  fosse 

considerado, por senhores locais, como “terríveis” e assustadores.   

 Nesse contexto, para analisarmos qualitativamente os complexos e ambivalentes 

significados das cartas de liberdade, devemos, como nos sugeriu a professora Keila 

Grinberg, cruzá-las com as abordagens contidas nos processos que envolveram as 

libertações e arengas em torno das ações de liberdade, como também nos testamentos. 

Sobre as ações de liberdade, muito já foi debatido no segundo e terceiro capítulos. 

Entretanto, para falar das alforrias, devemos pensar nas formas com que senhores de 

Barbacena conduziam as pressões escravas em campo privado, em razão do conhecimento 

preocupante do volume em que as ações de liberdade estavam tomando neste Termo do 

interior mineiro, na segunda metade dos oitocentos.  

Sabemos perfeitamente que as ações, convicções humanas e hábitos estão envolvidos 

em suas próprias épocas e, para entender suas mudanças, é preciso ir além do perceptível e 

compreender essas formas de agir e de pensar dentro dos períodos, contextos e 
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transformações em que estão  inseridos340.  Dessa maneira, procuraremos pensar nas poucas 

alforrias que encontramos como possuidoras de uma função social e valores conjugados 

com suas realidades cotidianas baseadas na convivência de senhores escravistas com seus 

escravos, mas também enquadradas em uma conjuntura de transformação  das relações de 

trabalho e reorganização das relações produtivas. Para tanto, a citação, baseada no trabalho 

de Chalhoub referenciando as ações de liberdade e as cartas de alforria, parece-nos tão 

essencial para entendermos a abolição em Barbacena. 

Pautado nas reclamações de José Miguel de Siqueira ao ministério da agricultura, ao 

que nos parece uma tentativa de utilizar sua influência político-social para confrontar as 

decisões judiciais e questionar os efeitos da lei de 1871, pode ser aventado que muitas 

transformações ocorreram na forma de senhores lidarem com seu poder paternalista nas 

relações com suas escravarias em suas fazendas. Esse proprietário afirma, veementemente, 

que os senhores escravagistas deste Termo estão “aterrados” com os rumos e sentidos que a 

lei de 1871 estava dando às relações de poder dentro das fazendas e fora delas no espaço 

público entre senhores e seus cativos, e mais com juízes e advogados locais. 

Miguel de Siqueira torna sua explicação um tanto contraditória e confusa ao tentar 

convencer o ministério afirmando que o Juiz de Órfãos julgou o processo a sua revelia pelo 

fato de estar doente e o oficial de justiça ter omitido o fato. Contudo, podemos perceber em 

suas afirmações que, mesmo não comparecendo as audiências, Siqueira se mantém 

informado por vias de terceiros. Seria seu procurador? Acreditamos que não, pois se ele 

tivesse escolhido um procurador, não estaria se queixando da ameaça da audiência ser 

julgada a sua revelia. Dessa forma, alguma pessoa dos tribunais,  de dentro da cidade de 

Barbacena ou de seu círculo de influência estava mantendo-o informado de todo o ocorrido. 

Essa sinalização reforça que as informações e comentários sobre as pressões dos escravos 

pela via do poder judiciário estavam se avolumando de forma acelerada, fato que 

demonstramos nos capítulos precedentes. Essa percepção é possível pelas afirmações do 

proprietário de que “me dizem que” “me disseram que”, “me asseveram que”341.  

                                                 
340 Estas reflexões foram formuladas a partir  da leitura das teorizações de Giovanni Levi respeitante à sua 
obra “A herança imaterial”, já citada nesta dissertação.  
341  Somente pela interpretação isolada desta citação não se pode aventar muita coisa sobre as possibilidades 
de repercussões na sociedade de Barbacena nem dentro das escravarias locais. Contudo, quando a retórica do 
proprietário, mesmo carregada de tentativas de mandonismo e estratégias de justificação de sua procedência, 
quando cruzada com as publicações nos finais das ações de liberdade, com as noticias de jornais sobre as 
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Ainda em suas justificativas, defende não ser contrário à libertação do escravo, uma 

vez que   “O escravo libertando fez o seu pecúlio, e eu dou a [ilegível] faculdade a todos os 

meus (sic) escravos de plantarem  e criarem na minha fazenda”. Todavia, como observamos 

nas bases preponderantes das ações de liberdade posteriores a 1871, a perspectiva 

indenizatória esteve no cerne do consentimento senhorial em libertar e abrir mão de sua 

propriedade escrava. José Miguel de Siqueira defendeu até o fim a idéia de não se opor à 

libertação do escravo Bento, porém esta, segundo sua concepção, deveria ser feita pelo 

valor razoável equivalente ao avaliado no inventário de seu sogro, não aquele definido pelo 

arbitramento. Observemos, até aqui que Siqueira não abria mão do valor definido por ele 

como “razoável”.  

Está clara em sua fala uma argumentação que não é contrária à liberdade de um 

escravo, mas que também é apegada à propriedade escrava e seus valores sociais e 

jurídicos. As ambivalências entre e lei positiva de 1871 e os laços costumeiros ressurgem 

no momento em que Siqueira afirma que a Lei do Ventre Livre estava criando precedentes 

para movimentações escravas aterradoras ao poder senhorial em Barbacena. Esse senhor 

reafirmava sua posição social, assim como suas preocupações, alegando que a prática de 

aquisição de pecúlios e concessões de autonomias como roças próprias e criação de animais 

eram faculdades em que todos os seus escravos faziam suas aquisições pecuniárias. Sendo 

assim, essa legislação causaria sérios danos aos seus estabelecimentos produtivos, podendo 

levá-lo até a uma futura ruína em decorrência de possuir escravos crioulos ladinos e 

espertos que, com seus pecúlios e a consciência que tinham da lei emancipacionista, logo 

intimariam-no, colocando-o no banco  dos réus. E fariam isto um a um, até não possuir 

nenhuma propriedade escrava e mão-de-obra para executar os serviços de sua fazenda, 

caindo, assim, em uma decadência irrecuperável. 

A carta enviada ao Ministério da Agricultura pelo proprietário de terras e escravos de 

Barbacena acabou se tornando uma amplitude compartilhada, apesar de aparentar ser uma 
                                                                                                                                                     
libertações pelo fundo de emancipação e de senhores que estão libertando gradualmente seus cativos, 
podemos observar que as repercussões estavam ocorrendo, nem que seja entre os cativos que venciam seus 
senhores em suas comunidades escravas. Desta maneira, as observações podem ser feitas, principalmente se 
ligarmos as informações de José Miguel de Siqueira a respeito do fato de seus crioulos serem espertos e 
poderem acionar a lei para intimá-lo pela liberdade, com o aumento de oito ações antes de 1871 para 25 
processos de libertação judicial impetrados após a Lei do Ventre Livre. Chalhoub converge com esta reflexão 
quando defende a existência de percepções e atuações políticas e coletivas dos cativos nesta conjuntura de 
promulgação e consolidação da lei de 1871 e a atuação do escravo Bento, que na concepção senhorial estava 
em caráter de exemplo.   
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manifestação isolada em torno de sua  situação perante as dificuldades por que passava 

frente a seu escravo e o curador dele, o qual Siqueira acusava de provocador.  

Principalmente quando  esse fazendeiro defende que a lei de 1871 retira e “arrebata” 

violentamente o escravo do poder do legítimo proprietário  em mantê-lo no cativeiro ou 

mesmo libertá-lo segundo a vontade senhorial e por vias do merecimento a título exemplar. 

Logo, quando Siqueira pressiona o Ministério dizendo: “ora, libertando violentamente em 

nome da lei o escravo em questão, abre-se um precedente horroroso aqui na minha fazenda, 

cujos escravos são todos crioulos ladinos e espertos(...)”, tal senhor demonstra, nas 

entrelinhas de suas palavras, que esse precedente abriria espaços de contestação não só em 

sua fazenda, mas sim em várias outras do Termo de Barbacena e fora dele, em decorrência 

da escravaria de seu estabelecimento e de outras existentes na localidade, como tivemos a 

oportunidade de demonstrar nas tabelas acima, serem compostas por crioulos e, 

acrescentamos, africanos ladinos e residentes no império há muito tempo.  

Todas essas demonstrações do fazendeiro reclamante coadunam-se aos processos 

sociais de ameaças e tensões entre senhores e escravos com suas famílias em torno das 

ações de liberdade pós-Lei do Ventre Livre, do pecúlio e das relações familiares escravas 

com sua economia moral abordadas anteriormente. 

 Nessa fonte citada por Chalhoub ainda resta uma incongruência. Em uma parte, esse 

senhor de Barbacena afirma que o processo correu em sua ausência por razões de doenças e 

pela falta de compromisso do meirinho em informar o ocorrido nos autos. Algumas  linhas 

abaixo, o réu, acionando seu poder de proprietário e lavrador local, afirmou se considerar 

intimado desde o início da ação judicial, porém, que o tribunal deveria aguardar sua 

presença no processo, já que ele vivia muito assoberbado com os trabalhos de suas lavouras 

a ponto de não poder acompanhar os autos de libertação do seu escravo. Esse fato gerou um 

profundo descontentamento do juiz de órfãos, que deu andamento ao processo judicial sem 

a presença e o consentimento do proprietário. Além disso, o referido fato propiciou ao 

curador de Bento uma denúncia  informando que esse senhor estaria arrumando 

subterfúgios e desculpas para atrasar o processo.  

No que toca as decisões dos árbitros e do juiz de Barbacena, José Miguel de Siqueira 

reclamou de suas procedências por tratá-lo, segundo sua concepção, como um servo, 

mentecapto, pupilo e cidadão sem dignidade. Em tal declaração, o proprietário deixa claro, 
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a força da intervenção do poder público em relações que, segundo a concepção senhorial, 

deveriam seguir de acordo com sua livre vontade e decisão. Desta maneira, de posse dessas 

reflexões, uma indagação surgiu: o referido senhor  estava consciente de suas poucas 

chances decorrentes das mudanças da lei e sua aplicação nesta região e  pelas relações de 

seu escravo com pessoas livres e influentes do Termo? Siqueira também poderia estar 

doente ou assoberbado de serviço? Podemos ver que ele declarou estes dois motivos. É 

possível que realmente estivesse com sua saúde meio depauperada, e simultaneamente 

muito ocupado em sua fazenda? Talvez fosse possível, como asseverou o curador do 

escravo Bento, Delfino Ferreira de Carvalho, que se tratasse de uma estratégia para 

prejudicar o caso em julgamento. Todavia, pode-se afirmar que, caso este senhor estivesse 

realmente doente, pelo seu descontentamento e desgaste com o processo iniciado por seu 

cativo e com os enfrentamentos do juiz local, é possível que tenha ficado ainda mais 

adoentado de preocupação. Não só em relação à obstinação de Bento em se libertar, mas 

também com as relações de controle e convivência futuras com sua escravaria, tão utilitária 

das roças e dos pecúlios. Principalmente, segundo o próprio proprietário, porque esses 

cativos estavam cientes das mudanças ocorridas na segunda metade do século XIX por 

serem bastante espertos.  

De acordo com Chalhoub: 
Em primeiro lugar, [o senhor Siqueira] fornece informações importantes 

sobre as relações de trabalho em sua propriedade, reconhecendo direitos 
costumeiros dos escravos com os quais não parecia possível bulir. Assim, a 
origem da iniciativa de Bento para obter alforria era o pecúlio que amealhara na 
própria fazenda, ao usufruir da prerrogativa de plantar e criar com a autorização 
do senhor. Tais roças de alimentos e criação de animais eram conquistas coletivas 
dos escravos, nessa e em outras fazendas, e é significativo que o lamuriante 
jamais questione a legitimidade dessa situação. Segundo, o arrazoado do senhor 
pressupõe a existência de experiências e estratégias de luta compartilhadas entre 
escravos, pois a ameaça representada pela iniciativa de Bento estava em seu 
caráter de exemplo, ou seja, na possibilidade de ela modificar a visão dos 
escravos sobre a escravidão e sobre os modos de lutar para superá-la342.   

 
 

Segundo essas abordagens, Sidney Chalhoub explicita a preocupação de José Miguel 

de Siqueira com a possibilidade dos outros escravos que compunham sua escravaria 

seguirem o exemplo de Bento e, assim, ruísse seu mundo de domínio senhorial343. 

                                                 
342 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis, Historiador. Op. Cit. P. 258-259. Passim.  
343 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis, Historiador. Loc. Cit. P. 259.  
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 A abordagem realizada sobre o episódio em questão se respaldou muito nas 

formulações de Chalhoub, sem as quais não visualizaríamos todas essas complexidades, 

inclusive no que se refere  às alforrias encontradas neste Termo a partir de 1871. Por essa 

razão, optamos por inserir  a discussão de Chalhoub sobre as reclamações de José Miguel 

de Siqueira em razão da ação de liberdade impetrada contra ele, assim como as nossas 

abordagens sobre tal episódio nessa parte do trabalho. Chama nos a atenção o  fato de uma 

situação paternalística do senhor de Bento ser acionada, na qual o proprietário faz uso do  

recurso da outorga da alforria via vontade senhorial, visto que o escravo estava buscando 

com sucesso sua liberdade.  

Situação e recursos acionados por Siqueira numa tentativa de recuperar sua 

ascendência moral em campo privado e público, com direção à liberdade de Bento e seu 

poder de controle social ante  o restante de sua escravaria, no processo de emancipação 

gradualista; mesmo numa ação de liberdade em que este senhor era colocado como réu e 

estava saindo com graves prejuízos. 

Uma indagação é pertinente sobre as longas abordagens realizadas sobre a ação de 

liberdade, a qual o escravo Bento impetrou contra seu proprietário José Miguel de Siqueira. 

Agora em que iniciaremos as reflexões qualitativas tangentes às cartas de liberdade e 

alforria. Por que abordar o processo judicial de liberdade do escravo Bento e da carta que 

envolveu um lamento aterrador do proprietário de Barbacena na parte do trabalho referente 

às cartas de alforria e não nos capítulos referentes às ações de liberdade? A resposta é a 

seguinte: porque essa carta, direcionada ao Ministério da Agricultura e citada por 

Chalhoub,  descreve claramente as agruras vividas pelo fazendeiro José Miguel de Siqueira 

frente aos dispositivos da lei de 1871. Tais recursos foram acionados pelo escravo Bento, e 

acatados pelo Juiz, representante local do poder do Estado em seu mundo senhorial, o que 

trouxe muitos problemas ao referido senhor. Além disso, a carta denota como o proprietário 

se posicionou  frente a uma derrota em sua autoridade moral nas esferas do poder judiciário 

e da sociedade como um todo, principalmente frente a  sua escravaria. Mostrou também 

como ele  tentava converter  sua derrota por meio de uma ação de liberdade em uma carta 

de alforria nos modelos da outorga senhorial costumeira. Ainda nesta carta ao Ministério da 

Agricultura, ele reafirmava sua posição social como proprietário de terras e senhor de 

escravos local e como cidadão com plenos direitos a serem respeitados pelo juiz e demais 
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autoridades judiciais, inclusive afirmando estar respaldado pela própria lei 

emancipacionista de 1871. 

 Dessa forma, ele se afirmava frente ao poder judiciário local como signatário da 

carta de alforria outorgada por ele e que passaria ao escravo Bento por meio de um acordo.  

Por ser um cidadão em pleno gozo de seus direitos,  esse  senhor roga que seja tratado 

como tal e respeitado em suas palavras. Siqueira, por conseguinte, jogou com os 

dispositivos da lei de 1871 para afirmar seu direito de libertar seu cativo, apoiando-se no 

domínio sobre a propriedade escrava que a Lei do Ventre Livre lhe facultava. Ademais,  

desafiava a retórica do juiz ao afirmar que ele próprio libertaria seu escravo, sendo 

honrosamente convidado e não mandado. Segundo sua arrogância senhorial, julga  

violentas as atitudes das autoridades judiciárias ao arrebatarem seu cativo de seu poder,  já 

que  ele passaria a  carta de alforria a seu cativo. 

 É possível ver nessa carta que Siqueira afirmava haver quem comprasse seu escravo 

por 600 mil-réis ou o alugasse por 10 mil-réis ao mês durante sete anos, o que equivaleria a 

840 mil-réis. Será que José Miguel de Siqueira estava mesmo disposto a libertar Bento 

diante de tantas possibilidades lucrativas mencionadas por ele? Bento parecia achar que 

não. Siqueira defendia no início que não se opunha à liberdade de Bento, porém, deveria ser 

pela indenização justa. No entanto, no final de sua carta ao Ministério, contraditoriamente 

diz não fazer mais questão do quantum da alforria desde que ele seja o signatário da carta. 

Ou seja, diante da iminente derrota, Siqueira tentou urgentemente salvar o que restava  de 

seu poder de ação paternalista, reivindicando ele próprio passar uma carta de alforria. 

Contudo, podemos ver que Siqueira se convenceu em abrir mão plenamente do quantum da 

alforria, se é que abriu, e se resignou passar a carta somente após ter sido arrebatado pela 

força da pressão de seu escravo e pela força da lei de 1871 de acordo com o fazendeiro. 

Suas desoladas palavras protestam:   
 “Em suma, expondo este fato, tenho em vista manifestar a V. Exa. Que 

alforrio o escravo, sendo para isso honrosamente convidado, e não mandado 
[ grifo original], para acordo como se costuma fazer com os cidadãos que 
estão no pleno gozo de seus direitos, como me considero, e então não faço 
questão do quantum para a alforria, sendo eu o signatário  da carta, pois a 
mesma lei de 28 de 7bro de 1871, me garante o poder e domínio desse 
escravo, que me foi no dia 19 de julho p.p. violentamente arrebatado344.  

 

                                                 
344 CHALHOUB, Sidney.  Machado de Assis, historiador. Op. Cit. P.257. 
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O que pudemos constatar é que durante todo o século XIX, as cartas de liberdade 

existiram e muitas vezes foram resultados de pressões escravas pela liberdade ou de 

estratégias senhoriais para controlar os escravos e libertos, ou as duas situações. Todavia,  

na segunda metade dos oitocentos, principalmente em localidades em que as ações de 

liberdade se avolumavam, as cartas de alforria assumiram outros significados e funções 

sociais além das que já possuíam. Tais cartas, além de ficarem em grande parte 

entremeando as ações de liberdade, como afirmou a professora Grinberg, muitas vezes 

significaram tentativas de se evitar que o poder moral de senhores se esgarçasse para fora 

do domínio privado frente a tantas possibilidades que se abriam em direção às consciências 

e percepções políticas dos escravos após 1871. Desta maneira, senhores lutavam entre o 

poder moral e as relações de estima, tentando manter a libertação gradual nas fronteiras 

fragilizadas do paternalismo senhorial no cotidiano de suas fazendas.    

No entanto, quanto ao número de alforrias encontradas, o máximo que podemos 

levantar são inferências, pois as cartas de alforria garimpadas no Arquivo Histórico de 

Barbacena, bem como no Cartório de 1 º ofício de notas, foram poucas em razão de não 

estarem indexadas no banco de dados do referido arquivo e o cartório não possuir um banco 

de localização. Contudo, nada nos impede de realizarmos um tratamento qualitativo das 

mesmas, conjugando-as com outros documentos, como estamos fazendo, no sentido de 

buscar conhecermos seus universos de relações sociais, políticas e culturais. 

 No Arquivo Histórico Municipal de Barbacena tivemos a informação de que as 

alforrias estavam nos livros de notas. Notas de escrituras misturadas com outros tipos de 

documentos, como escrituras de terras, protocolos, imóveis, compra e venda de escravos. 

Tivemos a oportunidade de analisá-los, eram vinte e quatro livros no total, porém, como 

havia muitos outros documentos mesclados, constatamos que grande parte deles não eram 

cartas de alforria. Ainda existe muita documentação nos cartórios de Barbacena, entretanto, 

elas estão provavelmente, pelo que foi constatado, em algumas cartas encontradas, com 

outros nomes nos índices dos cartórios como, por exemplo, doações, insinuação de doação. 

Além disso, os livros em que essas fontes podem estar em sua maioria, estão em poder dos 

cartórios de notas da cidade, precisando de todo um tratamento metodológico de 

identificação e indexação em bancos de dados. Desta maneira, não tivemos como reunir um 
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número muito maior em decorrência de todo um tempo que se levaria para localizá-las uma 

a uma em cartórios de difícil acesso345. 

Como já foi dito, temos poucas alforrias, mas preferimos tratá-las como cartas de 

liberdade, uma vez que este é o nome real dado a estes documentos nos seus respectivos 

conteúdos. Todavia, tivemos que garimpar estas documentações para observarmos seus 

universos de relações entre senhores e seus escravos. Como podemos ver na tabela abaixo, 

só encontramos quatro (4) cartas de liberdade que versavam sobre libertação incondicional, 

não estipulando condição alguma para a obtenção da liberdade.  

Tais cartas serão utilizadas nesse capítulo para levantar de forma estreita, em razão de 

sua pequena quantidade, algumas tendências e inferências qualitativas. Mesmo assim, 

devemos ressaltar que são quatro (4) cartas de liberdade frente a  quinze (15) em que 

condições rígidas são estabelecidas para os escravos conquistarem a efetiva libertação. Suas 

conclusões, porém, convergem com os resultados das sentenças e acordos engendrados 

entre curadores, escravos e senhores no universo da maioria das ações e manutenções de 

liberdade ocorridas no Termo de Barbacena e com o conteúdo da carta do fazendeiro José 

Miguel de Siqueira abordada no trabalho de Chalhoub. Ou seja, a defesa da indenização 

pelo preço razoável em dinheiro ou em serviços prestados. 

 Muitas histórias dessas cartas possuíam o conteúdo muito semelhante com as 

condições estipuladas nos textos dos testamentos analisados para o contexto de 1871 a 1888 

para a referida região. Algumas cartas de liberdade, mesmo acionando a perspectiva 

indenizatória, faziam, não raras vezes, uma abordagem meritória dos cativos que adquiriam 

a sua libertação por meio destes documentos.  

Várias argumentações podem ser feitas, partindo do pressuposto de que tais relações 

são bastante conhecidas. Em nossas abordagens, algumas dessas pesquisas, que versaram 

sobre alforria, pecúlio, prestação de serviços e liberdades incondicionais também foram os 

pilares da nossa investigação346. Porém, em relação ao Termo de Barbacena após 1871, 

                                                 
345 O cartório possuía somente um velho livro de índices que não figurava as identificações destas cartas de 
liberdade, somente às menções à palavra doação. Porém, as dificuldades de acessar os documentos são 
muitas, pela razão destes livros ficarem na casa do tabelião em seu arquivo e este trazer um livro por vez para 
ser pesquisado.  
346  Como já foi mencionado Hebe Mattos,  Sidney Chalhoub,  Regina Célia Xavier, Joseli Mendonça, entre 
outros. Ainda, PAIVA, Eduardo França. Escravos e Libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de 
resistência através dos testamentos. São Paulo: Anna Blume, 1999.  “SOARES, Luiz Carlos. Os Escravos de 
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nada se sabe sobre as cartas de alforria efetivadas na localidade por fatores já explicados. 

Muito trabalho ainda precisa ser realizado somente para encontrá-las em maior volume, 

sem falar em suas interpretações. Contudo, essas poucas cartas de liberdade, quando 

entrelaçadas a  outras fontes históricas como as verbas testamentárias, ações de liberdade e 

mesmo inventários nos pode fornecer algumas informações.      

Veja a composição das cartas de liberdade relacionadas na tabela abaixo:   
   
 

ALFORRIAS ENCONTRADAS PARA O PERÍODO DE (1871 – 1888) 
VC. (VARA CÍVEL). CX. (CAIXA). ORD. (ORDEM). OF. (OFÍCIO). 

 
Cx.:Ord/VC Sexo Cor Naturalidade Idade Tipo 
53.02.2º VC Masculino Parda Crioula - Incondicional
53.02.2º VC Feminino Parda Crioula 60 Incondicional
53.02.2º VC Feminino Parda Crioula - Condicional 
53.02.2º VC Feminino Parda Crioula - Incondicional
Cartório 1of Feminino Parda Crioula - Condicional 
Cartório 1of Feminino Parda Crioula - Condicional 
Cartório 1of Feminino Parda Crioula - Condicional 
Cartório 1of Feminino Parda Crioula - Condicional 
Cartório 1of Masculino Parda Crioula - Condicional 
Cartório 1of Masculino Parda Crioula - Incondicional
Cartório 1of Masculino Parda Crioula 20 Condicional 
65.15. 1ºVC Feminino Preta Africana 62 Condicional 
53.1. 1º VC Masculino - Crioula 30 Condicional 
281.1.1º VC Masculino - Crioula - Condicional 
281.1.º VC Masculino - Crioula - Condicional 
281.1.º VC Feminino - Crioula - Condicional 
65.15.1º VC Masculino Preta Africano 60 Condicional 
37.06.1º VC Masculino - Africano - Condicional 
37.06.1º VC Feminino - Crioula - Condicional 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Cartório do 1º Ofício de 
Barbacena. 
 
 

Primeiramente, como a maioria dos trabalhos sobre a escravidão e sobre as alforrias 

confirma, as mulheres escravas predominaram nas concessões de liberdade feitas por cartas 

de liberdade em relação aos cativos homens ao longo do período colonial e imperial no 

Brasil. Nas correlações de cartas de liberdade encontradas em Barbacena, isso também 

                                                                                                                                                     
Ganho no Rio de Janeiro do Século XIX”. In: Revista Brasileira de História. São Paulo: V. 8 nº 16. Março de 
1988/ Agosto de 1988. 107-137. Passim   



237 

 

parece se confirmar. As libertações incondicionais localizadas são da proporção de 2 para 

escravos do sexo masculino e 2 para escravos do sexo feminino. Podemos ver que a 

predominância das libertações ocorre, por vias condicionais e as mulheres são de maior 

número nos documentos. Pode ser que isto não queira dizer nada, muitos podem 

argumentar essencialmente em razão de uma quantidade muito precária das documentações 

e mais em virtude das libertações masculinas serem, segundo estas cartas, de 9 homens, 

quantidade  muito próxima das cativas, 10 mulheres.  

No entanto, nada nos impede de fazermos algumas reflexões. Caso levantemos a 

hipótese, ainda para ser confirmada no futuro, de que as cartas de liberdade podem 

apresentar a tendência das mulheres se sobressaírem nas libertações também no Termo de 

Barbacena  até os últimos anos da escravidão, uma indagação pode nos abrir uma 

problematização. Em relação às liberdades condicionais e incondicionais, essa realidade, 

quando considerado o apego dos proprietários do Termo ao regime escravista, pode 

realmente ter contribuído para a  predominância de homens e não de mulheres nas ações de 

liberdade impetradas antes e após a Lei do Ventre Livre. Entre homens foram 29 contra 13 

mulheres, como vimos em capítulos anteriores. Terá sido o conhecimento das dificuldades 

dos escravos homens adquirirem as cartas de alforria nesse Termo em campo privado um 

dos fatores que os teria feito preponderarem nas ações de liberdade de Barbacena? Sabemos 

que, entre as ações de liberdade de escravos homens e mulheres impetradas nas barras da 

lei, houve possíveis tentativas de libertação antecipadas durante a obtenção de acordos 

entre senhor e escravo em campo costumeiro e informal, como foi o caso da escrava 

Teodora, da escrava Maria e do escravo Jerônimo. Este nem sequer entrou com uma ação 

de liberdade, Jerônimo indenizou por negociação e subscrição a sua senhora. Podemos 

também falar do episódio do próprio escravo Bento, do caso da carta do fazendeiro José 

Miguel de Siqueira ao Ministério da Agricultura do império em 1876, bastante abordada 

nessa parte do trabalho.  

 Hebe Mattos afirmou em seu trabalho “Das cores do silêncio”  que os estudos 

realizados  sobre as cartas de alforria têm evidenciado que os escravos crioulos, ou seja, 

nascidos no Brasil, assim como “as mulheres e crianças, em especial, foram 

majoritariamente seus beneficiários, ao mesmo tempo em que afirmavam um peso variável, 
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mas sempre expressivo, das alforrias condicionais e remuneradas”347. O mais interessante é 

que as formulações da autora, bem como dos demais estudos, parecem se confirmar 

também para o Termo de Barbacena no contexto de 1871-1888, pelo menos em relação aos 

escravos classificados como crioulos (16 cativos crioulos contra 3 africanos) e mulheres. 

Inclusive no tocante à preponderância das cartas de liberdade condicionais predominantes 

nos caso de indenização por meio do pecúlio e da prestação de serviços deve ser salientado 

que estas seguem as tendências das verbas testamentárias, as quais  analisaremos mais à 

frente, as quais valiam como cartas de alforria depois de registradas por seus senhores. 

Esses testamentos muitas e muitas vezes estipulavam a liberdade do escravo com a morte 

do testador. Contudo, estipulavam conjuntamente que o liberto trabalhasse durante alguns 

anos após a morte do seu libertador ou pagasse com seus pecúlios as dívidas contraídas por 

este em vida, como vimos no terceiro capítulo com Dona Michaela e seus libertos. 

 Regina Célia Xavier, em suas pesquisas para Campinas  discorreu sobre um título de 

liberdade que se diferenciava da alforria. Segundo tal autora, esses títulos autorizavam  

escravos a negociarem e administrar os bens de seus senhores através de licenças 

impetradas nas repartições fiscais348. De acordo com Xavier, em relação às alforrias 

gratuitas uma problematização precisa ser feita. Qual o significado das alforrias gratuitas? 

Essa pesquisadora afirma que Eisenberg “considera inclusive que a alforria, de fato, nunca 

fora gratuita”, pois o “escravo durante a sua vida já entregava valores para o senhor, sem 

que tivesse havido uma contrapartida de valores iguais entregues ao escravo”. Entretanto, 

nas palavras da autora, os testamentos e as alforrias enfatizavam o poder de conceder e 

conseqüentemente reafirmavam o desejo e a expectativa senhorial de manter o liberto 

atrelado e próximo aos domínios de seu antigo senhor.  

Desta maneira, as alforrias eram realmente gratuitas diz Xavier “por não 

corresponderem a uma indenização, por parte do escravo ao capital investido do senhor”.349   

Portanto, no sentido de Regina Xavier, em relação às cartas de liberdade encontradas e 

relacionadas na tabela sobre as libertações em Barbacena, tais cartas, majoritariamente, 

enquadram-se em liberdades condicionais por ensejarem a prevalência da premissa 

indenizatória por serviços que deveriam ser prestados até a morte do senhor ou um 

                                                 
347 MATTOS, Hebe Maria. Das Cores do silêncio. Op. Cit. P.175.  
348 XAVIER, Regina Célia. Op. Cit. P. 26-27. Passim. 
349 Ibidem. P. 59. 
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donatário dos serviços do cativo ou mesmo por vias do pecúlio destinado à compra da 

liberdade. Fatores estes que convergiram com as bases processuais e sentenciais das ações 

de liberdade em Barbacena, posteriores à lei de 1871.  Essas bases são o pecúlio e os 

acordos pelo pagamento da liberdade em serviços e mesmo pela indenização da 

propriedade escrava com a permanência dos filhos das escravas libertados pela lei de 1871 

até os 21 anos junto ao senhor de seus pais.  

O mais instigante é que essas cartas, mesmo em sua maioria condicionais carregavam 

uma perspectiva fortemente paternalista de que os senhores libertavam por gratidões e bons 

serviços, assim como por lealdade do donatário, mesmo o  escravo comprando ou pagando 

em serviços sua liberdade. Logo, a partir destas observações, pode-se atestar a força do 

paternalismo senhorial também nas cartas de liberdade nos interiores das Minas Gerais e a 

habilidade dos cativos reformularem esses valores paternais em armas de resistência em 

busca da libertação do jugo do cativeiro. 

 No entanto, eram reais também as relações de estima e lealdade, mesmo que 

intencionais e conflituosas e às vezes muito tensas, uma vez que homens e mulheres, 

senhores e escravos com suas famílias tinham de fazer um esforço conjunto para 

sobreviverem e adaptarem-se à comunidade  que criaram juntos, essencialmente, no sentido 

de assentar e reforçar, como afirma Genovese, suas relações individuais e cotidianas. 

Relações estas, nas quais esses  esforços assumem os mais multifacetados significados 

como o da proteção, da solidariedade, do atrelamento e disciplinarização dos cativos e 

libertos por parte dos senhores e como uma arma de resistência contra a desumanizarão 

implícita ao regime, manejada por parte dos escravos com suas famílias350. Para 

complementar nossas formulações, algumas histórias precisam ser contadas. 

Há uma história em Barbacena datada de 1878, de um senhor que forneceu cinqüenta 

mil-réis para uma família escrava, com o objetivo de compor seus pecúlios para comprarem 

suas liberdades. De acordo com o doador “Timotheo Ribeiro de Freitas”: 

 
 Declaro que me tocando nas partes das avaliações que se procedeu no 

inventário e partilhas de meu falecido pai Justino José Teixeira nas escravas Rita, 
e sua filha Messias, a quantia de cento e trinta e oito mil oitocentos e oitenta e 
oito réis; e desta quantia deixo de receber a de cinqüenta mil réis, que de esmola 
á mãe [sic] e filha  servirá para ajutório de suas liberdades351.  

                                                 
350 GENOVESE, Eugene. D. Op. Cit. P.480. 
351 Doações de liberdade. Cartório de 1º Ofício de Barbacena. Livro 18  e livro 19.1877-1878. P.76   
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  Na declaração acima, está clara a postura paternalista e concessória de Timotheo de 

Freitas ao outorgar uma doação de dinheiro, mesmo que pequena, no sentido de formar o 

pecúlio de uma família que se esforçava para se libertar do jugo do cativeiro. Com certeza, 

essa família cativa articulou formas de conquistar a estima ou mesmo a gratidão do 

herdeiro em seu convívio cotidiano ao longo dos anos. Isso também aponta para uma 

tentativa de engendrar a continuidade de laços verticais de respeito e deferência por parte 

dos cativos para com o filho de seu antigo senhor, laços forjados durante as relações de 

escravidão na propriedade deste último. Todavia, nessa libertação o senhor abre mão de 

uma parte de sua herança, que é doada em forma de esmolas para, como o próprio doador 

diz,  auxiliar a liberdade de uma família escrava composta de mãe e filha.  

Na retórica do declarante e herdeiro: “servirá para adjutorio de suas liberdades”, é 

possível ler nas entrelinhas, que essa família já iniciou a busca de sua libertação e o doador 

do dinheiro sabia perfeitamente disso, pois Timotheo de Freitas doa a quantia de cinqüenta 

mil (50$000) réis para auxiliar (ajutório) as escravas Rita e Messias em sua liberdade. 

Muitas perguntas hipotéticas podem ser levantadas: Seriam essas escravas leais ao doador 

do dinheiro? Estaria o doador apadrinhando as cativas contra outros herdeiros desafetos 

seu? Ou  por que são, de fato, de sua estima?  Terá sido Rita escrava amante de Timotheo e 

Messias sua filha e para desencargo de sua consciência este decidiu, de forma modesta, 

contribuir para a liberdade delas? Os cinqüenta mil-réis, doados pelo herdeiro do antigo 

senhor das escravas, teriam, sido uma quantia mesmo dada como retribuição a algum favor 

realizado pelas escravas ou mesmo por caridade? Seria uma forma de controle social do 

restante da escravaria ou de um modelo de liberto a que se queria criar nas últimas décadas 

da escravidão, como afirma Regina Célia Xavier e Joseli Mendonça352? Adeline Daumard 

afirma que os fundamentos para a construção do conhecimento científico constituem-se do 

levantamento de  muitas hipóteses condizentes com as realidades locais sem cometer 

anacronismos, mesmo que tenhamos que confirmá-las ou refutá-las em trabalhos 

                                                 
352 XAVIER, Regina Célia. Op. Cit. P. 63-65. Passim. MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Op. Cit. P. 67-74. 
Passim. 
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futuros353. Nesse sentido, realizamos muitas problematizações que, na complexa, 

ambivalente e contraditória sociedade escravista dos Brasis oitocentista, inclusive em 

Barbacena, foram possíveis de se materializar.   

Na fonte abordada, portanto, o que podemos filtrar, em suas entrelinhas, é que Rita e 

sua filha possuíam algum pecúlio que o dinheiro doado complementaria com o fim de 

chegar ao valor da compra de suas liberdades. Também podemos considerar que, na busca 

pela libertação, a família como capital social pode estar sendo novamente acionada como 

forma de congregar forças e impulsos para conquistar os recursos para libertação. 

Para clarificarmos algumas de nossas demonstrações, serão relatadas  outras histórias. 

No ano de 1877 o senhor José Gonçalves Vilella recebeu a escrava Rosanna crioula e 

Theophilo crioulo, filho da mesma. Passado algum tempo, esse proprietário escravista 

registrou uma carta de liberdade, alegando que, após seu falecimento, tais escravos seriam 

livres. Nessa relação, a liberdade é também condicional, já que é  estipulada a condição da 

morte do senhor para a aquisição da liberdade. Esse doador se pauta em critérios 

estritamente costumeiros sobre a potência e legitimidade da outorga senhorial da liberdade 

como uma concessão ou mesmo como uma propriedade que deve ser adquirida ao longo 

do tempo. Nessa carta, José Gonçalves Vilella afirma considerar de forma veemente a 

liberdade uma “esmola”, da qual só após sua morte os cativos deverão gozar como se 

fossem livres desde o nascimento. Como afirma Joseli Mendonça, pautando-se nas análises 

de Manuela Carneiro da Cunha essa retórica era uma forma de reforço do paternalismo 

senhorial acionado por senhores em testamentos, inventários e cartas de alforrias, com o 

objetivo de demonstrar a cada membro da sociedade seja liberto, seja escravo o seu lugar 

na hierarquia social. De acordo com Mendonça: 
O próprios termos presentes nas cartas de alforria, indica, (sic) são 

reveladores de uma espécie de “paternidade”  com a qual  os senhores se 
autodefiniam em relação aos libertos. Tornando seus escravos “livres como se de 
ventre livre houvessem nascido”, os senhores se imputavam o papel de lhes ter 
introduzido à vida em liberdade. Esperavam dos libertos que pautassem sua 
conduta pelo reconhecimento e gratidão em relação ao antigo senhor354. 

 

                                                 
353 Ver: “Hipóteses de Trabalho e Método e Diferenças De Rendas, Diferenças de Fortunas: Algumas 
Reflexões de Método”. In: DAUMARD, Adeline. Hierarquia e Riqueza Na Sociedade Burguesa. Op. Cit. 
P.17 -208.  
354 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Op. Cit. P. 312 
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Sidney Chalhoub abordou a questão da alforria e a possibilidade de sua revogação 

antes da lei de 1871, afirmando que  tais premissas seriam um grande reforço à ideologia da 

relação entre proprietários escravistas e suas escravarias caracterizada pelos pilares do 

paternalismo, dependência pessoal e subordinação, “Traços que não se esgotariam com a 

ocorrência da alforria”.355 

As duas formas de decisão senhorial para com a libertação dos cativos, estabelecidas 

nas duas fontes acima abordadas, demonstram claramente a idéia de uma liberdade 

preparada e gradual, assim como pautada em recursos de manutenção de laços construídos 

no período de escravidão dos recém libertos. Entretanto, a crescente pressão e busca 

escrava pela liberdade desenvolveu-se também por diversos caminhos e possuiu variados 

caracteres intersticiais entre as práticas cotidianas e o próprio sistema de normas sociais 

inerentes à escravidão oitocentista. Ana Lugão Rios demonstrou, veementemente, que a 

contínua pressão dos escravos pela alforria foi um objetivo que, freqüentemente, era 

conseguido através do esforço familiar, as quais se avolumavam na proporção “em que  

conquistavam espaços de autonomia e novas possibilidades de obter pecúlio.”356 

Certamente, os cinqüenta mil-réis, doados por Timotheo de Freitas a Rita escrava e a 

sua filha, serviriam para compor algum pecúlio formado ou em formação por esta família 

cativa. Assim como a doação da liberdade condicional feita por Vilella à escrava Rosanna e 

a seu filho Theophilo foram também tributárias de fortes relações cotidianas e familiares, 

como afirmou em seu trabalho Ana Lugão e Hebe Matos.  Tais doações, ao longo do 

tempo, foram engendradas por formas de diferenciações, recursos sociais e articulações 

dentro de uma relação vertical no relacionamento do senhor com  esses cativos, o que 

acabou resultando na conquista de suas liberdades.  

Em uma carta de liberdade coligida no Cartório de 1º Ofício de Barbacena, referente 

ao ano de 1877, existe uma história de que o senhor Coronel José Rocha e sua mulher dona 

Tereza de Jesus registraram as determinações que seu escravo Firmino Pardo de trinta e 

dois anos terá a partir da data de feitura e registro da carta “gozo de livre como liberto que 

fica sendo de hoje em diante para  todo o sempre”. 

                                                 
355 CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade. Op. Cit. P.136. 
356 “RIOS, Ana Lugão, A preparação ética e política para a liberdade:  a última geração de escravos e 
senhores no Vale do Paraíba” In: RIOS, Ana Lugão, MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, 
trabalho e cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. P. 153.  
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Na carta de liberdade acima relatada, podemos perceber que, mesmo que de forma 

inconsciente por meio de sua educação em um mundo escravista, o senhor elaborava uma 

seguinte expressão: que o escravo Firmino goze a liberdade como um liberto, não como um 

homem livre. Na sociedade escravista, principalmente, na segunda metade do século XIX, 

mesmo com um grande aumento de negros e mestiços livres, as definições hierárquicas, 

não obstante seu processo de transformação, definiam rigidamente os lugares sociais de 

livres e libertos. E isto também pode ser afirmado para Barbacena. De acordo com Hebe 

Mattos: 

 
Em maior ou menor grau, portanto, os significados que os ex-senhores  

emprestavam à liberdade, recém adquirida pelo liberto, não pressupunham 
qualquer equiparação imediata com o homem livre pobre, no regime anterior. 
Não deviam tornar-se nem mesmo cidadãos de segunda classe, como aqueles. 
Urgia que continuassem libertos357.  

 
E ainda esta autora reforça: 

 
Por toda a política emancipacionista imperial, à exceção da lei de maio de 

1888, desde os africanos livres pela extinção do tráfico em 1831 até os ingênuos 
(1871), idosos (1885) e manumitidos, por alforria ou pelo fundo de emancipação, 
manteve-se a tutela estatal ou privada sobre os libertos, privando-os da ‘cidadania 
brasileira’, conforme era reconhecida aos nascidos livres358. 

 
 

 No entanto, tal historiadora atesta que  a igualdade entre os homens livres era então 

entendida essencialmente pela perda da  marca da escravidão. Os libertos lutaram para 

conquistar uma concepção de cidadania a qual almejavam, ainda no regime escravista  e 

para isso se concretizar, era preciso  perder o  estigma da escravidão. Segundo Hebe 

Mattos,  para os libertos efetivarem realmente sua conformação como homens livres, uma 

das principais condições “era deixar de ser reconhecido não só como liberto (categoria 

necessariamente provisória), mas como ‘preto’ ou ‘negro’, até então sinônimos de escravo 

ou ex-escravo e, portanto, referentes a seu caráter de não-cidadãos”359.  

Desta maneira, cruzando as informações da autora com o conteúdo das poucas cartas 

de liberdade encontradas em Barbacena para os períodos de 1871 a 1888, podemos ver que 

o sentido de liberto era definidamente destacado como condição social diferenciada de 
                                                 
357 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio. Op. Cit. P. 280. 
358 Ibidem. Op. Cit. P. 282. 
359 Ibidem. Op. Cit. P. 284. 
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homem livre. Isso até os anos finais e após a escravidão, como veremos mais adiante. As 

referências paternalistas presentes nas cartas que afirmam libertar o escravo para “viver 

como se de ventre livre tivesse nascido”, mesmo que seja acompanhada de desejos 

senhoriais afetivos sinceros de libertar seu escravo, deixam claro que o liberto devia viver 

como se tivesse nascido de ventre livre, mas deixa claro também que ele não é um homem 

nascido livre. Portanto, sendo esses ex-cativos enquadrados nas regras hierárquicas em que 

todo liberto deveria, na concepção senhorial,  ser enquadrado. Eis uma das ideologias de 

atrelamento dos ex-cativos, fortemente defendida no Termo de Barbacena. 

Para dinamizar mais ainda nossas reflexões sobre as cartas de liberdade e o  

significado de ser liberto em Barbacena, podemos citar uma carta de liberdade datada de 

1877, em que o senhor Justino José Teixeira360 liberta seu cativo com a condição de servi-lo 

até sua morte. Após essa data, o cativo Francisco estaria livre. O proprietário afirmava: 

“deixo que por minha morte goze de sua liberdade, e de facto, pela presente carta de 

liberdade concedo ao dito meu escravo Francisco a liberdade que gozará logo que eu 

falecer e ficará livre como se de ventre livre nascesse”361. 

Nessa carta, o proprietário em um ritual costumeiro de outorga de liberdade, deixou 

claro que seu cativo Francisco deve lhe servir até sua morte, esta poderia ser imediata como 

sabemos, mas poderia ser durante cinco, oito, dez, vinte anos362. Desta forma, a condição de 

controle social está bastante esclarecida. Todavia, por outro lado, esse senhor liberta  

Francisco cativo, dizendo que este deve ficar livre como se de ventre livre tivesse nascido e 

que o escravo deveria gozar de “sua liberdade, e de facto”. Essa frase nos intrigou. Mesmo 

com a outorga da carta dando-lhe a liberdade de direito formal, poderia alguma força 

pessoal, familiar ou existente nas relações sociais do Termo de Barbacena já nos finais da 

década de 1870, fazer com que Francisco se tornasse livre de direito, porém, não livre de 

fato?  Dentro da realidade socioeconômica e política do Termo haveria condições em que 

Francisco, mesmo depois de legalmente liberto, pudesse ser cerceado no gozo efetivo de 

                                                 
360 Podemos perceber que Justino José Teixeira é o pai de Timótio de Freitas, o senhor  que doa cinqüenta 
mil-réis para as escravas Rita e Messias. Desta maneira, estas duas cartas de doações primam  por liberdades 
condicionais.  
361 Cartório de 1º Ofício de Barbacena. Livro 18. Carta de Alforria. 1877-1878. 
362 Em seu testamento o senhor Camillo Maria Ferreira Armond, Conde de Prados liberta e doa vultuosas 
somas monetárias a alguns de seus escravos. Porém ele escreveu suas vontades em seu testamento escrito em 
1856 e seu inventário foi aberto em 1882. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. 
Cx: 61. Ord: 17. 1882. Falecido em 14 de agosto de 1882. 
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sua liberdade? Pois bem, seu senhor parece preocupar-se, ao destacar que Francisco deve 

ser livre “de facto” e não somente de direito. Na perspectiva dominante deste Termo, a 

classificação social dos libertos era fortemente diferenciada dos homens livres pobres ou 

mesmo de afrodescendentes nascidos livres. Isso a ponto desses ex-cativos terem que 

empreender uma luta cotidiana incessante para afirmar e reafirmar sua liberdade no direito 

e em suas experiências materiais, assim como fizeram os libertos de muitas outras regiões 

do império do Brasil.  

No inventário de um dos maiores potentados locais do Termo de Barbacena, o coronel 

Carlos de Sá Fortes, senhor que possuía 129 cativos ou mais, sendo que grande parte desta 

escravaria era composta por famílias cativas, existiram duas cartas de liberdade 

condicionais datadas de 1876. Essas libertações se deram por duas condições: a morte do 

proprietário e uma doação de pecúlios para que os escravos pudessem adquirir suas 

liberdades. Nesse caso, a libertação não foi declarada pelo inventariado, pois analisamos 

seu testamento363 e verificamos que a liberdade desses cativos não é mencionada, mesmo 

porque ele não libertou nenhum de seus escravos no período descrito. As cartas de 

liberdade nesse documento são passadas por alguns dos herdeiros desse senhor, entre 

genros e filhos, que doaram um pecúlio e indenizaram os órfãos que possuíram parte nos 

cativos, materializando, desta maneira, a liberdade dos escravos. Segundo os senhores 

libertantes: 
Dizem os abaixo assinados que, por gratidão aos serviços prestados ao pai e 

sogro dos suplicantes coronel Carlos de Sá Fortes, por Malaquias escravo do 
mesmo querem conceder-lhe liberdade e como existam órfãos que não podem 
transigir nem por eles, nem pelo tutor dos mesmos então os suplicantes com a 
quantia de 98$764 [noventa e oito mil setecentos e sessenta e quatro réis] que tem 
direito os mesmos órfãos, pois sendo avaliado Malaquias por 2:000$000 [dois 
contos de réis] é a quantia de 98$764 que coube a quatro órfãos, por isso pedem a 
Vossa Senhoria que junta junta [sic] esta aos autos seja considerado livre 
Malaquias em vista da carta que lhe for passada364.   

 
Diz Lino Pereira Barboza que tendo sido avaliados neste inventário, 

Margarida e Belmiro, aquela na quantia de 800$000 [oitocentos mil-réis] e este 
na de 800$000 quer entrar com a quantia da avaliação dos mesmos, que é 1: 
600$000 [um conto seiscentos mil-réis] para a liberdade e por isso pede que junta 

                                                 
363 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Livro de Registro de Testamento. Testamento do 
coronel Carlos de Sá Fortes. Cx: 283 Ord: 01. 1 SVC. 1870.  
364 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Inventário do Coronel Carlos de Sá Fortes. Cx: 
281 Ord: 01. 1 SVC. 1876. fl. 63. 
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esta aos autos e passando o inventário recibo da dita quantia sejam as razão [sic] 
os referidos escravos considerados livres365.  

 
 

Nessas duas cartas de liberdade, importantes reflexões podem ser feitas, quando 

cruzadas com as cartas anteriores. Nelas, como havíamos dito anteriormente, por mais que 

os senhores e herdeiros do fazendeiro Carlos de Sá Fortes declarassem desejar que seus 

escravos fossem libertados de fato, eles declararam que seus cativos deveriam ser 

“considerados livres”, por carta. Parecem inocentes, sinceras e obvias tais afirmações, mas 

quando contextualizadas durante o regime escravista em processo de desagregação, 

podemos ver, que inerente às palavras concessoras dos senhores libertantes, está ensejado o 

lugar social em que os ex-cativos deveriam ocupar, ou seja, deveriam ser considerados 

como livres. Porém, a própria existência de uma carta outorgando à liberdade demonstrava 

que eram ex-escravos, portanto, libertos, que deveriam ser considerados como livres de 

nascimento, apesar de não o serem. Nessas histórias, está clara, na retórica dos doadores da 

alforria, a distância entre a liberdade jurídica e a liberdade reconhecida que, além do 

documento, continuará  precisando do poder senhorial e do reconhecimento local para 

atestar a liberdade. Distâncias a serem superadas no cotidiano dos ex-cativos, dia após dia. 

Por outro lado, a força do paternalismo senhorial se manifesta veementemente, resgatando 

as posturas costumeiras tradicionais reproduzidas no interior das propriedades fundiárias do 

Termo de Barbacena e das demais regiões do império do Brasil.  

Nessas cartas de liberdade, nota-se o desejo do senhor de  que Malaquias,  Margarida 

e Belmiro realmente fossem considerados livres, por carta ou entrega dos recibos, atestando 

a doação verticalizada por gratidão aos bons serviços prestados  e pela dedicação para com 

o sogro e pai dos proprietários libertantes. Essa forma vertical de doação de liberdade 

esteve inerente a tentativas de controle da escravaria e dos cativos cientes de uma possível 

liberdade condicional, uma vez que essas relações se davam por vias de uma concepção 

seletiva e meritória dos senhores. Por meio dessa concepção, muitos proprietários 

escravistas outorgavam a liberdade ou autonomias àqueles cativos mais disciplinados, leais, 

e obedientes aos senhores, criando referenciais de comportamentos que deveriam ser 

                                                 
365 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Inventário do Coronel Carlos de Sá Fortes. 
Cx:281 Ord: 01. 1 SVC. 1876. fl. 63-63 v-64. 
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recompensados com a alforria na percepção senhorial366. Todavia, tais relações eram 

convertidas com acurácia pelos escravos em formas de construção de alternativas de 

defesas e de busca da libertação do jugo do cativeiro. Mesmo que para tanto fosse preciso 

se aprofundar ainda mais nas relações paternalistas, na busca de proteções, laços de 

solidariedade e confiança com seus senhores. Vários cativos com suas famílias fizeram isso 

desde períodos coloniais para se libertarem da condição de escravos, mesmo que ainda 

tivessem que viver próximos da influência de seus antigos proprietários. Entretanto, é 

preciso salientar que aspiravam viver como libertos e não mais escravos. 

Nessas cartas também podemos observar que o valor estipulado aos escravos era 

bastante considerável e em alguns casos elevado, na localidade em questão houve cativos 

que foram avaliados em 3:000$000 (três contos de réis). Malaquias foi avaliado em dois 

contos e cada um dos cativos seguintes oitocentos mil-réis. Contudo, alguns dos herdeiros 

doaram parte dos valores, indenizando com esse ato outros herdeiros pela libertação dos 

cativos. Teriam os fazendeiros e proprietários escravistas realizado um acordo com os 

escravos no sentido de doarem os valores para suas libertações com a obrigação de 

continuarem em suas propriedades ou próximos a elas prestando serviço? Na carta não 

podemos constatar isso. No entanto, na leitura do inventário de Carlos de Sá Fortes é 

possível perceber que os libertos descritos acima continuaram fazendo parte do circulo de 

poder e também das redes de proteção e clientela engendradas entre esses libertos e seus 

antigos senhores ainda no período escravidão. Esses libertos permaneceram próximos ou na 

mesma propriedade em que serviram como cativos. Tal permanência foi verificada também 

no testamento de Calos de Sá Fortes. Em tal documento, percebe-se que algumas famílias, 
                                                 
366 Sobre as cartas de alforrias e testamentos que libertavam estipulando condições ou mencionando gratidões, 
Regina Xavier afirma: “O senhor ao dar a alforria aos 40 anos, nada mais fazia do que manipular a 
expectativa de liberdade, garantindo os melhores anos para o trabalho servil. No jornal Gazeta de Campinas, 
nos últimos anos da escravidão, encontramos notícias de muitos senhores  que tentavam utilizar esta estratégia 
para assegurar o trabalho nas fazendas. Havia anúncios de liberdade condicional que traziam ressalvas “se 
servir bem”, “se se comportarem com toda regularidade” ou promessa de reduzir o tempo de serviço se os 
libertos “prestassem bons serviços até o final da safra”  XAVIER, Regina Célia. Op. Cit. P. 63. Sobre as 
idades de Malaquias e de sua mulher Margarida, bem como de Belmiro cativo, podemos constatar que estes 
possuíam de acordo com a relação de matrícula contida no inventário de Carlos de Sá Fortes, passados cinco 
anos aproximadamente, as idades seguintes: Malaquias: 30 anos casado com Margarida de 27 anos. Na 
matrícula não aparece o escravo de nome Belmíro nem de outra Margarida além da mulher de Malaquias. Não 
sabemos se Belmiro é filho de Malaquias e  de Margarida ou se houve alguma Margarida a mais na escravaria 
do coronel Sá Fortes. De qualquer forma, há neste documento a libertação de uma família escrava. Onde 
todos os restantes dos 129, ressalvando os falecidos, continuaram escravos. Arquivo Histórico Municipal 
“Professor Altair Savassi”. Matrícula de escravos de Carlos de Sá Fortes. Inventário. Cx: 281. Ord: 01 1SVC. 
1876. P. 78. 
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de antigos escravos seus, receberam altas doações em dinheiro de seu antigo senhor, e 

algumas indicações demonstram que esses ex-cativos continuaram trabalhando ou  

morando próximo das terras em que serviram como escravos sob o domínio e sob a 

proteção dos herdeiros deste potentado local. Nas palavras de Carlos de Sá Fortes: 
 
 Deixo a Bernardo Francisco de Sá, filho de Norata crioula a quantia de seis 

contos de reis, e a Luiza filha da mesma a quantia de cinco contos de reis. Deixo 
também a Pio. , filho de Tita crioula, a quantia de seis contos de reis. , e a 
Bárbara e Luzia filhas também das mesmas [sic], a esmola digo a esta a quantia 
de seis contos, e a aquela a quantia de cinco contos de reis367. 

  
Nessas declarações de Carlos de Sá Fortes, podemos ver que o filho de Norata crioula 

possui o sobrenome Sá, o que caracteriza que Bernardo herdou o sobrenome de seu antigo 

senhor, como o era comum acontecer com escravos e libertos no regime escravista, ou 

ilegitimamente, poderia ser um membro desta família junto com suas irmãs e parentes.  

Em uma documentação de prestação de contas, encontramos novamente Pio filho de 

Tita crioula recebendo seu dinheiro e, no final do recibo emitido, está o nome desse liberto 

seguido de seu sobrenome “Pio de Sá Fortes”. Ainda, encontra-se, no recibo, a informação 

de que Manoel Maria, filho do coronel Carlos de Sá Fortes e grande fazendeiro e 

negociante local, é seu padrinho de batismo, fato que reforça nossas concepções da força do 

paternalismo senhorial em processo de reordenamento em Barbacena. Veja  as declarações: 
 
Recebi de meu padrinho o Senhor Manoel Maria de Sá Fortes testamenteiro 

do meu finado senhor [o] Coronel Carlos de Sá Fortes, o legado, que o mesmo 
me deixou em uma verba de seu testamento a quantia de seis contos de réis(...) 

Fazenda do Geraes. Pio de Sá Fortes368. 
                                                 
367Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento. Testamento do 
Coronel Carlos de Sá Fortes. Cx: 283 Ord: 01. 1 SVC. 1870. P.30.V. É preciso afirmar que estes libertos 
continuaram mantendo próximos contatos com seus antigos senhores (possivelmente trabalhando para eles, 
segundo algumas dívidas existentes). Tanto é que e compareceram para receber suas heranças. Os recibos são 
claros nas prestações de contas do inventário de Carlos de Sá Fortes, feitas pelo seu filho o fazendeiro e 
político Manoel Maria de Sá Fortes. “Acharão que desta quantia se devia deduzir a de trinta e três contos 
trezentos e quarenta mil-reis de disposições testamentarias; a saber; quarenta mil-reis de vinte missas; dois 
contos de reis de premio do Testamenteiro, quatro centos mil-reis de esmola aos pobres, quinhentos mil-reis 
de legado a Igreja do Curral, quatro centos mil-reis a Igreja da Boa Morte, seis contos de reis a Bernardo de 
Sá, cinco contos de reis a Luiza, filha de Honorata, seis contos de reis a Pio, filho de Tita. , seis contos de reis 
a Luizia, cinco contos de reis a Barbara. “Recebida de Manoel Maria de Sá Fortes testamenteiro de seu 
finado Pae Coronel Carlos de Sá Fortes pelo imposto de 15 [Ilegível] o relativamente a importancia de trinta 
contos de reis Rs 30:000$000;  legada, pelo finado Coronel Carlos de Sá Fortes em testamento a saber: a 
Bernardo de Sá 6:000$000, a Luzia 6:000$000; a Pio 6:000$000, Barbara 5:000$000 a Luiza 5: 000$000 
Claudina 2:000$000 Collectoria Municipal de Barbacena.” Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair 
Savassi”. Inventário. Cx: 281. Ord: 01 1SVC. 1876.P. 87-173. Passim.  
368 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Prestação de Contas do Testamento de Carlos de 
Sá Fortes. Cx: 57. Ord: 11. 1SVC. 1877. Fl. 13. 
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Nessa parte do documento, verifica-se que   o liberto conseguiu a liberdade e um 

amplo legado de seis contos de réis. Conseguiu isso pela diferenciação social dos demais 

grupos que compunham a escravaria a qual fez parte na fazenda de Carlos de Sá Fortes e 

pela inserção numa rede de apadrinhamentos com a própria família senhorial. Essas 

diferenciações e penetração nos círculos de confiança e consideração de seus senhores, 

certamente, tiveram como base sua família. Principalmente,  sua mãe e os vínculos de 

convivência com a família dos fazendeiros por longos anos através das relações cotidianas 

e práticas individuais na comunidade local da qual participava como membro. Nessa 

história podemos perceber também que o liberto permaneceu junto de seus padrinhos e 

antigos senhores, e mais, com sua família quando, antes de assinar, faz constar em seu 

recibo o nome da fazenda “Gerais do Barro” de propriedade da família Sá Fortes. 

Em outra fonte ou certidão, encontramos Luzia, provavelmente, irmã do ex-escravo 

Pio de Sá Fortes e filha de Tita crioula, recebendo seu legado de seis contos de réis. A 

liberta, ao que demonstra os conteúdos das fontes aqui analisadas, também permaneceu nas 

fazendas, ou nas proximidades dela, e continuou fazendo parte das relações de clientelismo 

com a família de seus antigos senhores369. Nesse recibo, ainda conseguimos visualizar algo 

mais: quem assina por luzia é seu esposo, um antigo escravo que compunha a escravaria de 

Carlos de Sá Fortes,“Fernando de Sá Fortes” . De acordo com este declarante:   
Recebi do Senhor Manoel Maria de Sá Fortes testamenteiro do finado meu 

Senhor o coronel Carlos de Sá Fortes, o legado de seu testamento que o mesmo 
deixou por uma verba de seu testamento a minha mulher Luzia a quantia de seis 
contos de réis. 

Barbacena 25 de Junho de 1877. 
Fernando de Sá Fortes370.  
 

                                                 
369 Afirmamos isto devido o nome Fernando de Sá Fortes aparecer recebendo pagamentos por seus trabalhos 
nas fazendas da Família Sá Fortes. Principalmente aquelas que pertenciam a Manoel Maria de Sá Fortes e sua 
tia Maria Luiza de Sá Fortes. “Nóis abaxo aSinados di Claramos que o ascistimos senhor Manoel Maria de Sá 
Fortes pagar aos Çetenta e Ceis jornaleiros da finada Dona Maria Luiza de Sá no dia tres de Agosto deste 
anno a quantia de um Conto Cento e Corenta e Cuatro mil outo Centos e outenta Rs  1:144$880 a que 
afirmamos e juramos cinecario [se necessário ] fazenda do Geraes 3 de Agosto de 1888. 
<José Fagundes do Nascimento> <Fernando de Sá>. Nois abaxo aSinado di Claramos que aCistimos o 
Senhor Manoel Maria de Sá Fortes a pagar os trabalhadores na factura de Fumo e Campeiros a quantia de 
Cento e outenta e Cuatro mil e Ceicentos reis reis [sic], Rs 184$600, o que afirmamos e juramos Cenecario  
[Se necessário] faz. Geraes 3 de 8brº [Outubro] de 1888.<José Fagundes do Nascimento> <Fernando de Sá>. 
Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 79. Ord: 08 1SVC. 1888. P. 69-70. 
Passim. 
370 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Prestação de Contas do Testamento de Carlos de 
Sá Fortes. Cx: 57. Ord: 11. 1SVC. 1877. Fl. 14. 
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A força do paternalismo e dos laços clientelares se manifestou de forma cabal nessas 

declarações dos legatários de Carlos de Sá Fortes. As referidas declarações ainda mostram 

as relações de proteção, possíveis considerações com alguns dos libertos das fazendas da 

família senhorial e, pelo menos na expressão de quem escreveu o recibo, mostram também 

continuidade do respeito, consideração e relações de atrelamento dos ex-cativos para com 

seus antigos proprietários e a partir de agora seus patrões, principalmente em  continuar a 

reafirmação de “finado meu senhor”.      

Relações como essas justificariam, perfeitamente, além de uma afeição sentida por 

parte desse senhor por essa família de libertos, às doações em alto valor realizadas em 

testamento. Pode-se formular  essa hipótese, principalmente, porque dona Maria Luiza de 

Sá Fortes, irmã do testador, doou mais uma elevada quantia em dinheiro à filha de 

Bernardo de Sá, devido a ela ser sua afilhada.  Fator que, senão reforça a idéia de um 

possível parentesco, certamente denota a continuidade das relações com os antigos senhores 

da mãe de Bernardo e mesmo dele.  Nas palavras de dona Maria Luisa de Sá Fortes: “Deixo 

à  Marcianna, filha de Bernardo de Sá, que é minha afilhada, a quantia de um conto de 

reis”371. 

No entanto, pelos altos valores e pelas declarações existentes no texto das cartas, 

espaços de convívio, relacionamentos afetivos, laços de proteção, solidariedade e gratidão 

sempre existiram nas relações entre desiguais em todas as sociedades, principalmente as do 

regime escravista, ainda que houvesse possíveis estratégias de controle e atrelamentos.   

Regina Xavier, se apoiando nas abordagens de L. Belinni, demonstrou que nem 

sempre os proprietários escravistas agiram no ato de libertar, motivados pelo intento do 

controle e domínio social. Muitas complexidades e ambigüidades acompanhavam as 

relações entre senhores e seus escravos, bem como de ex-senhores com libertos e suas 

famílias, que ainda continuavam no cativeiro ou mesmo viviam sob os poderes e 

propriedades de seus antigos senhores. De acordo com a autora: “Nestas  cartas muitos 

senhores justificavam a concessão  da liberdade “por afeto e amor de dar”, ao mesmo 

tempo em que citavam algum tipo de indenização”372.  

                                                 
371 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 79. Ord: 08 1SVC. 1888. 
372 XAVIER, Regina Célia. Op. Cit. P. 61. 
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Muitos desses casos certamente ocorreram no Termo de Barbacena até os finais da 

escravidão. Muitos senhores realmente possuíram vínculos de lealdades e relações de 

gratidão e consideração para com seus cativos e outros seus dependentes, para além do 

interesse em manter a continuidade de relações de domínio e conservar a organização da 

força de trabalho escrava e liberta disciplinada e submetida ao seu poder.  

Em uma carta de liberdade do ano de 1882, alguns proprietários libertam uma escrava 

chamada Maria Parda. Em Barbacena ao 2º ofício aproximadamente em 23 de março de 

1882 tais senhores lançam as seguintes afirmações: 
Dizemos nós abaixo assinados Francisco e José Antonio e Belmiro e Dona 

Leopoldina, que entre os mais bens que possuímos livres e desembargados, é uma 
escrava parda, por nome Maria, a qual, por nos ter servido com fidelidade e pelo 
amor que lhe temos, é a nossa vontade, que de hoje em diante fique forra, pois 
não é a nossa intenção que viva mal, mas sim com modo e sugeito [sic] e hones 
honestamente [sic] respeitoso. 

  
Engenho da Serra. 15 de Março de 1882373.  
 

 
  Na carta acima relatada, está desenvolvido, mesmo que de forma sucinta, o convívio 

complexo de muitos senhores com seus escravos, bem como a convicção senhorial inerente 

aos atos de solidariedade e “amor” sentidos pela escrava Maria. Realmente, esses 

proprietários afirmaram que possuíam amor pela sua cativa Maria. Certamente, a escrava 

articulou maneiras e criou laços para conquistar uma posição diferenciada em relação a 

outros cativos possivelmente existentes na propriedade da família senhorial ou da própria 

comunidade local. Esses proprietários alegam que Maria Parda lhes foi dedicada e fiel, 

como podemos ver na afirmação dos doadores. Contudo, já no início da década de 1880, 

em 1882, período de grande avanço do desagregar da escravidão também em Barbacena, 

esses proprietários reforçaram, na carta de liberdade passada a Maria Parda, que foi por sua 

vontade que concedem a liberdade a ela. 

Está demonstrado o esforço paternalista da família em reafirmar, diante da conjuntura 

de enfraquecimento da autoridade moral dos senhores, seu poder costumeiro e paternal de 

decidir sobre a liberdade e escravidão de seus cativos e demais dependentes de seu poder. 

Outra coisa a ser visualizada,  na retórica dessa carta,  é o termo colocado entre virgulas 

pelo escritor do documento que partiu de uma afirmação mais destacada na fala dos 

                                                 
373 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ver: Livros de Notas.  Cx: 53. Ord: 01. Cx: 53. 
Ord: 02. 1SVC. 1871 -1888. 
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senhores que passam a alforria para Maria Parda. A professora Keila Grinberg afirma que o 

historiador tem de ficar atento a determinados termos empregados nas fontes, os quais não 

podem passar incólumes. Na carta, é destacado, em relação à escrava e à doação da 

liberdade, que os senhores possuíam Maria “a qual”, por fidelidade e por amor ficaria forra. 

Nessa afirmação, os senhores fazem uma clara seleção e reforçam que foi por causa da 

fidelidade e amor, conquistado por Maria Parda em relação a seus amos, que ela se tornava 

uma liberta e, portanto, pela vontade senhorial. Tal declaração é inerente a uma 

preocupação com a situação da escrava, a fim de que, quando liberta não viva “mal”. Ou 

seja, existe um tipo de liberdade a ser aspirada por senhores também em Barbacena, 

pautada por referenciais que classificam a forma de ser e se tornar um liberto, assim como 

de vivenciar a liberdade.  

No fim dessa carta de liberdade, a qual confirma a condição jurídica de Maria Parda 

como forra, os desabafos afetivos da família senhorial estão associados à declaração do 

lugar social e os procedimentos que esta escrava deveria continuar a ter depois de liberta 

em sua vida relacional em Barbacena. Ela deve permanecer de “modo sugeito374” e 

“honestamente respeitoso”. Estes, segundo Regina  Célia Xavier, Ana Lugão Rios e Hebe 

Mattos, eram valores que tanto escravos e libertos muitas vezes tinham que  considerar e 

valorizar na busca ou afirmação de sua liberdade, ou seja, a reputação e o valor do 

trabalho375.  

                                                 
374 No texto de Sidney Chalhoub sobre Machado de Assis está plena uma explicação sua sobre o termo  
“sujeito” que quer dizer escravo. Portanto, nas concepções senhoriais e de acordo com a acepção da palavra 
explicitada por Chalhoub, os ex-proprietários de Maria Parda determinavam no documento de liberdade, que 
mesmo depois de liberta esta ex-cativa devia manter-se no seu lugar, conservando muito de seu modo sujeito, 
ou seja, muito dos procedimentos de submissão e disciplina os quais esteve sujeita no cativeiro. “Para 
ingressar na associação” era preciso  “Ter bom procedimento, como tal reconhecido”, “Ser maior de catorze 
anos” e “Ser livre, liberto, ou mesmo sujeito [isto é escravo] de cor preta, de um ou outro sexo”. 
CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis, historiador. Op. Cit. P.244-245. Passim. 
375 Regina Xavier cita um caso de briga de um liberto chamado Francisco Pedro em um processo crime por 
injúria, em que este e algumas de suas testemunhas afirmam ser ele um ex-cativo, mas ser respeitoso honesto 
e trabalhador. De acordo com a autora: “É curioso perceber que, mesmo quando se está procurando defender 
o liberto, reconhecem-no como sendo diferente dos outros, devendo, portanto, ter um comportamento 
específico. Francisco Pedro não era apenas de origem humilde, era um liberto. Este atributo lhe valeria uma 
situação de desigualdade, ele, afinal, por definição, deveria sempre respeitar e manter-se numa posição quase 
submissa. É nesse tipo de sutileza que se percebe a discriminação.” Ver: XAVIER, Regina Célia. Op. Cit. P. 
102.  RIOS, Ana Lugão. “A aposta de Telemos”. In: RIOS, Ana Lugão, MATTOS, Hebe. Memórias do 
cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. P. 174. 
“Além da defesa dos filhos e da família, a valorização do trabalho e da reputação apareceram como 
importantes para a geração que conheceria a liberdade. Compõem temas de uma galeria de “casos”, contados 
através das gerações, nos quais a admiração pela capacidade de trabalho é uma constante. Nessas narrativas, 
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As contradições parecem irredutíveis e difíceis de serem associadas aos sentimentos 

sinceros de senhores e de escravos na comunidade em que geraram ao longo dos séculos 

para viverem juntos, quando analisamos de forma rígida e estática as relações de estima e 

solidariedade. Soma-se   a isso as  formas de atrelamento e exploração de dominantes e 

dominados, o que aumenta  ainda mais essas situações opostas. No entanto, tais 

contradições existiram e fizeram parte do cotidiano de homens e mulheres, proprietários 

escravistas e escravos, homens  livres pobres e libertos. 

Como aborda Genovese em seus trabalhos, a gratidão foi um valor canalizado por 

senhores nos atos das libertações e concessões de autonomias aos escravos. Esse 

sentimento, embora fosse sincero em muitos casos colocava, em aberto, algumas das 

ambivalências e incoerências do regime escravista. Muitos senhores realmente sentiram-se 

gratos com a lealdade, fidelidade e dedicação de alguns de seus escravos à sua vida e à sua 

propriedade. Porém, também esperavam o reconhecimento e a gratidão dos escravos 

colocados em liberdade pela concessão senhorial.  Entretanto, cabe ressaltar que tais 

relações poderiam demonstrar as contradições inerentes à dominação paternalista de 

senhores para com sua escravaria. Vale destacar que esses valores poderiam criar  

desequilíbrios nos  pilares de sustentação do regime escravista, pois  gratidão pressupõe 

relações de igualdade376. Ao mesmo tempo, tais declarações de humanitarismos e 

sentimentos de gratidão entre escravos e senhores poderiam reforçar o aval  e o  poder 

moral dos senhores de atrelamento e controle da mão-de-obra e seu poder político, além de 

aguçar o prestigio social de proprietários escravistas. Os senhores de escravos reforçavam 

valores de gratidão e consideração em suas escravarias nas formas legitimar espaços de 

autonomia dos escravos, nas formas de libertar, quando concediam a alforria àqueles que 

seguiam as condições colocadas pelos proprietários, segundo seus critérios de seleção e 

disciplina para a liberdade, assim como para a propriedade. Como afirma Genovese, um 

erro grave acompanhava esses conjuntos de valores disciplinadores da gratidão e do 

respeito, gerados entre senhores e escravos. Isso ocorre porque fazia muitos proprietários 

acreditarem, e muitas vezes essa crença se correspondeu em Barbacena com sucesso, que 

poderiam contar efetivamente com a gratidão de  uma população que  foi obrigada a aceitar 

                                                                                                                                                     
homens negros, na escravidão e na liberdade, conseguiam respeito e admiração dos brancos”. E é o que Maria 
Parda realizou dentro de sua relação cotidiana de escravidão com seus senhores e resultou em sua libertação.    
376 GENOVESE, Eugene. D. A Terra Prometida. Op. Cit. P. 230-231. Passim. 
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a exploração e a desigualdade socioeconômica, com a força do paternalismo, da violência e 

da subordinação racial. De acordo com Genovese, sobre a relação entre senhores e escravos 

no Sul do Estados Unidos: 
Não há qualquer incompatibilidade entre ingratidão dos escravos e o fato de 

eles se mostrarem solícitos para com alguns senhores; mas tal atitude é 
perfeitamente compatível com sua aceitação, na verdade sua exigência, de 
proteção e apoio. Os escravos conseguiram tirar uma pequena vantagem da 
relação de dependência. Sua versão da dependência paternalística enfatizava 
muito a reciprocidade. Sendo assim, por que deveriam ser gratos? De seu ponto 
de vista, os atos de verdadeira bondade e de apoio material, aos quais não eram 
em absoluto insensíveis, lhes eram devidos, ou seja, representavam um 
pagamento por serviços prestados. E, por suprema ironia, estes serviços eram 
exatamente os exigidos pela própria relação de dependência377.  

 
 
 

   Portanto, a partir de todas essas reflexões realizadas sobre os conteúdos das cartas 

de alforria entrelaçadas aos conhecimentos construídos por todos os trabalhos 

historiográficos abordados acima, podemos perceber que, de modo muitas vezes 

diferenciado e  descontínuo, essas complexidades e conflitualidades demonstradas por 

Eugene Genovese para seu período e região,  fizeram-se também presentes no Termo de 

Barbacena. Contudo, com suas peculiaridades materiais e regionais, não obstante 

apresentarem muitas facetas semelhantes e intrínsecas ao regime escravista instaurado em 

experiências socioculturais e econômicas diferentes e realidades geográficas também 

diferenciadas.  

Nas fontes, pudemos perceber que os questionamentos feitos por escravos à 

escravidão estavam tomando volumes alarmantes também em Barbacena, quando unimos 

as ações de liberdade,  os livros de compra e venda de cativos e as alforrias aos inventários 

que discutiremos mais adiante. Todavia, proprietários escravistas se mantiveram 

severamente apegados a seus costumes e prerrogativas costumeiras, as quais, por todo 

custo, tentavam salvar, manter e reproduzir na extensão local dentro das comunidades  de 

escravos e libertos, assim como nas dos demais  homens livres da região. Esses 

proprietários do Termo de Barbacena reformularam formas de domínio e atrelamentos, 

tendo a propriedade da terra como um dos seus principais recursos persuasivos e 

                                                 
377 GENOVESE, Eugene. A Terra Prometida. Loc. Cit. P. 230-231. Passim. 
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reordenadores da organização das novas relações de trabalho que estavam sendo 

desenvolvidas e estabelecidas na localidade.  

O domínio efetivo da propriedade territorial esteve nos pontos fundamentais de 

controle senhorial da mão-de-obra escrava e liberta em Barbacena, como em várias outras 

localidades do império do Brasil. Esse domínio permaneceu logicamente enredado em uma 

complexa teia de políticas de parentelas, propriedades e dependências de grandes senhores 

para com os proprietários de pequeno e médio  porte. Senhores que, mesmo em posições e 

meios sociais diferenciados, reproduziam o poder dominante local, as potencialidades do 

clientelismo, as formas de controle sobre a força de trabalho e o sistema de 

apadrinhamentos, ao mesmo tempo em que tentavam reorientar e reconduzir sua 

ascendência social em relação às  famílias de ex-escravos  e homens pobres livres do 

Termo de Barbacena, antes e após a abolição da escravatura378. 

 Nesse sentido, o arcabouço do humanitarismo senhorial e o seu poder de perseguição 

conjugado à dependência da proteção do antigo senhor fizeram-se materializar na 

composição ideológica senhorial dessa localidade. Entretanto, os cativos, tanto os que 

acionaram as ações de liberdade quanto aqueles que foram libertos por cartas de liberdade e 

verbas testamentárias, também jogaram com essas possibilidades. E, em muitos casos, 

converteram tais formas de domínio paternalistas em instrumentos contra o próprio jugo do 

cativeiro e ainda em uma doutrina  que podia, em muitas situações, se assemelhar à de seus 

senhores. Porém, tal doutrina, em seu âmago, tornava-se amplamente colidente com essa 

mesma ideologia paternalista. Muitas vezes, as reformulações da ideologia paternalista 

senhorial levaram escravos e libertos com suas famílias a derrotarem seus senhores nas 

barras da lei e do costume, fazendo uso das próprias doutrinas dos proprietários escravistas, 

articuladas sob novos e antagônicos significados culturais e políticos. 

 

2. Políticas Familiares e as relações escravistas em Barbacena: a potencialidade 

do gradualismo e a libertação costumeira.  

                                                 
378 Sobre a função da terra e seu papel, assim como sua mercantilização  no “âmago da resposta dos grupos 
dominantes à crise do trabalho escravo” e o funcionamento da malha fundiária no século XIX em capivary. 
Ver: “O monopólio da terra: o direito e o fato”. In: MATTOS, Hebe Maria. Ao Sul Da História”. Op. Cit. 
116- 165. Passim.   
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 No primeiro capítulo, abordamos algumas composições familiares referentes aos 

complexos de famílias de alguns potentados locais, detentores de forte prestígio político e 

influência social, conectados a um consolidado empreendimento agro-pastoril consorciado 

com extensas redes do comércio regional e interprovincial. 

Nesse capítulo, não iremos realizar um estudo genealógico de todas as proeminentes 

famílias do Termo de Barbacena que se projetaram na alta política local e imperial, tal 

como nos circuitos mercantis mineiros e de outras províncias do Brasil. No entanto, 

faremos algumas considerações sobre a participação e as realizações políticas e familiares 

de algumas eminentes famílias do referido Termo ao ampliarem seu poder econômico e 

consolidarem uma identidade social como grupo dominante, dirigentes  e representantes 

políticos de suas famílias e classe social.   

 Em alguns documentos encontrados no cartório de 1º Oficio de Barbacena, nas 

cópias das atas de eleições para a Assembléia Geral Legislativa, localizadas nos livros 19 

de registros de escrituras e de testamentos (1878) e livro 18 de bens de raiz (1877); 

encontramos grupos de poderosos políticos e proeminentes fazendeiros e senhores de 

escravos como Manuel Maria de Sá Fortes, Francisco Libânio de Sá Fortes, Eduardo 

Higino de Sá Fortes, o coronel Antônio Teixeira de Carvalho como representantes das 

paróquias do Termo de Barbacena. Ora apareciam como representantes da região de Santa 

Rita de Ibitipóca, na posição de eleitores e secretários, ora da paróquia de Nossa senhora da 

Piedade de Barbacena. Assim, na Câmara desta dessa Cidade e na mediação imperial, no 

que toca as decisões da Assembléia Legislativa Geral, esses lideres políticos locais 

representavam uma gama de fazendeiros-negociantes e proprietários de escravos  residentes 

na dimensão regional das Vertentes Mantiqueira. 

 No livro 18 de registros de escrituras, encontramos o coronel Antônio Teixeira de 

Carvalho, atuando como um político muito influente entre as classes proprietárias do 

Termo de Barbacena e nas esferas do poder judiciário, ocupando altos cargos na 

magistratura local379. O senhor Antonio Teixeira de Carvalho também  é mencionado como 

                                                 
379 Cartório de 1º Ofício de Notas. Livro 19 de registros de escrituras e de testamentos (1878). Cópia da Acta 
de Eleições de Deputados a Assembléa Geral. Livro 18 de bens de raiz (1877). Cópia da Acta da reunião do 
Collegio Eleitoral para elleição de uma deputação a Assembléa Geral Legislativa, pela vaga deixada pelo 
Doutor Francisco Junnuario [sic] da Gama Cerqueira que foi nomeado Ministro da Justiça. 
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“juiz de Paz” do Termo de Barbacena na segunda metade do século XIX380.  No “Arquivo 

Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”” em Barbacena, encontra-se o inventário de 

um grande proprietário rural e político, Camilo Maria Ferreira Armond381 (Conde de 

Prados), um personagem de projeção no cenário não só regional, mas como em todo o 

império do Brasil e até internacional ao longo do século XIX. 

Nas documentações existentes no arquivo e nos cartórios de Barbacena, localizamos 

também uma família de ricos fazendeiros/negociantes e políticos locais, família Ribeiro 

Nunes382, fortemente inserida nos setores de produção e comércio de gêneros alimentícios 

voltados para o abastecimento interno. Família esta, que por meio de entrelaçamentos 

político-familiares, realizou amplas e sólidas alianças matrimoniais e de sociedades com 

uma poderosa família de senhores escravistas conhecida como os Ferreira da Fonseca. 

Junto de tal família, concentrou muitas terras e fortunas nessa região.  

No Termo de Barbacena, uma grande quantidade de senhores escravistas e potentados 

rurais  residiam em seus estabelecimentos agro-pecuários. As atividades agro-pastoris da 

localidade eram compostas de uma escravaria que variava de tamanho e era distribuída 

entre pequenos, médios e grandes senhores de escravos e proprietários de terras. As 

políticas e os mercados matrimoniais, assim como seus comportamentos endogâmicos e 

exogâmicos, foram muito desenvolvidos em Barbacena e compunham uns dos pilares da 

manutenção das fortunas383, do poder político local, do prestígio social, da congregação, 

fechamento e desenvolvimento do patrimônio em complexos produtivos agrícolas e 

voltados para a pecuária384. Tal fato foi demonstrado para outras regiões do império do 

Brasil.  

Sobre as alianças matrimoniais Marcos de Andrade discorre: 
Como constata Linda Lewin, as estratégias matrimoniais endogâmicas não 

representavam somente a consolidação da propriedade rural e da riqueza de 
determinada família, ao limitar o fracionamento da riqueza através do sistema de 
herança baseado na partilha. Em certos locais em que a endogamia era muito alta, 
a família poderia tornar-se “sinônimo da sociedade ao nível municipal”. “Os 
casamentos de elite entre primos e até parentes colaterais mais próximos ilustra 

                                                 
380 Ver: MASSENA, Nestor. Op. Cit. P. 293.  
381 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 61. Ord: 17. 1882, 1 SVC. 
382 Inventário de D.Carlota Teotônia da Silva mãe de José Ribeiro Nunes Cx: 46 Ord: 04. 1863. 1 SVC. 
383 Trabalharemos com a categoria “fortuna” como Marcos Ferreira de Andrade no mesmo sentido de 
“haveres”, de bens, de riquezas monetárias e materiais, acumuladas durante o desenvolver de algumas 
gerações. ANDRADE,  Marcos Ferreira de. Op. Cit. P. 16.  
384 ANDRADE,  Marcos Ferreira de. Op. Cit. P. 205-264. Passim. 
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como a força do parentesco consolidava e mantinha redes de poder econômico e 
político, bem como a coesão social do grupo familiar”. Como já foi registrado, 
alguns membros da família Junqueira ocuparam cargos políticos, eclesiásticos e 
administrativos. E muitos ostentavam patentes de capitão, coronel e tenente 
coronel da Guarda Nacional385.   

 
Seguindo o raciocínio de Andrade, afirmamos que os entrelaçamentos familiares e de 

parentesco consangüíneo e ritual, estabelecidos por meio dos casamentos e sistemas de 

compadrio no Termo de Barbacena entre as famílias dominantes, assumiram um papel 

fundamental na conformação política, econômica  e jurídica deste Termo e seus segmentos 

governantes. Essas alianças e redes familiares, simultaneamente, possuíram uma importante 

função na manutenção da escravidão na localidade até seus últimos anos, fazendo uso de 

um poderoso sistema paternalista reproduzido por senhores com escravarias pequenas e 

médias ou até mesmo em parentes com dificuldades financeiras e com maiores 

necessidades de controle sobre suas escravarias.  

Nessa localidade, pelas leituras dos inventários, testamentos, processos de divisão de 

terras e escrituras de compra e venda de escravos entre familiares386, foi possível perceber 

que as famílias buscavam manter sua riqueza e seu poder entre os membros do universo 

familiar ou ampliá-los com o casamento de seus membros com proprietários de terras, 

negociantes ou profissionais liberais detentores de uma fortuna e posição social equiparada 

a suas rentabilidades ou ao número e amplitude de posses territoriais, como bem 

demonstrou Marcos de Andrade para Campanha da Princesa.Cabe destacar que tais famílias 

eram detentoras de grandes fortunas e pertencentes aos segmentos dominantes mais 

elevados de Barbacena.  

Ainda era muito valorizada, para a consolidação de uma política de casamentos, que 

envolvesse a ampliação de laços de sociedades e financiamentos produtivos, a influência e 

o poder político local, em dimensões regionais e interprovinciais, principalmente relativo 

aos negócios com os mercados da Corte ou da Assembléia Geral Legislativa do Império. 

Relações que, além de serem muito consideradas para a realização de alianças matrimonias, 

eram, ao mesmo tempo, reforçadas pela concretização dos matrimônios entre as 

proeminentes famílias locais e de fora do Termo.    

                                                 
385 “LEWIN, Linda. Política e parentela na Paraíba”. Apud. ANDRADE,  Marcos Ferreira de. Op. Cit. P. 254.  
386 Tivemos a oportunidade de ler e coligir cerca de 421 escrituras de compra e venda de escravos, 405 
inventários (todos encontrados de 1871-1888), 120 testamentos e 35 processos de liberdade, 19 alforrias, 
inúmeras divisões de terras (não sabemos ao certo a quantidade), uma ação de interditos possessórios.  
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No entanto, no atinente ao poder das intra e interconexões familiares, no que 

concerne a manutenção do controle do regime escravista, é possível demonstrar que, em 

Barbacena, o complexo produtivo agro-pastoril, voltado para o abastecimento local e de 

longa distância, era formado por uma política de sociedades entre grandes produtores, 

comerciantes e fazendeiros-negociantes. Grandes famílias divididas entre irmãos e primos, 

cunhados, tios e tias, avô e avós, pai e filhos, padrinhos e madrinhas com seus afilhados 

que, administravam suas escravarias e unidades produtivas muitas vezes de forma conjunta 

e agregada, com a força de um enquistado paternalismo. Claro que isso não ocorria de 

forma homogênea  e isenta de conflitos.   

Esses proprietários eram muitas vezes sócios e herdeiros que não separavam suas 

propriedades herdadas, mesmo com suas divisas demarcadas. Tais fatores agregavam forças 

para os grupos dominantes locais conseguirem forjar uma tensa e consistente relação de 

dependência e proteção, assim como controle de suas escravarias. Com esse emaranhado de 

relações, senhores de terras e homens de Barbacena rompiam fronteiras, concentraram as 

maiores fortunas e respaldaram seu poder político local e regional durante séculos. Essas 

relações de dependência favoreceram estratégias senhoriais na segunda metade dos 

oitocentos, direcionadas à busca da manutenção de seu poder moral. Desta maneira, sua 

força de dominação e recursos morais se estendiam desde uma política paternalista de 

controle social de suas escravarias, no desagregar da escravidão, até as relações de 

exploração, proteção e apadrinhamentos com senhores menos abastados e mesmo com 

famílias de agregados e libertos moradores em suas propriedades fundiárias.  

Nesse sentido, a força senhorial sobre suas escravarias, bem como em torno da 

comunidade local em que exerciam seu poder387,  mesmo em um contexto de perda da 

legitimidade da escravidão, assumia maiores proporções. Essencialmente no que concerne à 

possibilidade de uma libertação gradual, pois a propriedade territorial em composição de 

unidades mantidas e concentradas por membros utilitários e possuidores de emaranhados 

sistemas de parentela tinha uma potencialidade que realmente reforçava uma antiga 

estrutura paternalista em volta de suas escravarias e da libertação controlada destas. E 

                                                 
387 Ver: “O paternalismo criou a tendência de os escravos se identificarem com uma determinada comunidade, 
através da identificação com o senhor que a dominava, reduzindo assim as possibilidades de se identificarem 
uns com os outros, como classe”. In: GENOVESE, Eugene. D. A Terra Prometida. Op. Cit. P.24. 
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também sobre os ex-cativos que trabalhavam dentro ou próximos das propriedades em que 

serviram como escravos.  

De acordo com as formulações de Richard Graham, “proteção em troca de lealdade, 

imposta pelos vínculos familiares, estendia-se, primeiramente, a uma ampla gama de 

relacionamentos consangüíneos e, em seguida, a um número igualmente grande de ligações 

por meio de casamentos. Embora um pouco mais tênues, os laços de parentesco ritual 

também eram importantes”388. As afirmações de Graham são essenciais para entendermos 

as relações familiares que envolveram os complexos escravistas e produtivos em processo 

de transformação e reorganização, no que se refere à transformação da força de trabalho e 

ao sistema de manutenção da propriedade territorial no fim da escravidão como forma de 

reincorporação do poder senhorial sob novas formas. 

 Para abordarmos os comportamentos matrimoniais e as políticas de parentesco e de 

reprodução de propriedades, bem como sobre o poder gradual de libertação dessas famílias 

senhoriais no cerne do questionamento da escravidão por parte de escravos com suas 

famílias, podemos começar pela família Ribeiro Nunes e os Ferreira da Fonseca com suas 

redes de casamentos locais. 

 Francisco Ribeiro Nunes, um dos grandes proprietários fundiários e membro de uma 

família econômica e politicamente dominante do Termo de Barbacena389, junto com seus 

filhos, possuía grande parte de sua fortuna consolidada nas atividades que consorciavam 

articulações diversificadas da produção agrícola e pastoril com um complexo e amplo 

comércio direcionado para o abastecimento interno. Sua família reforçava sua posição 

social e suas participações na sociedade de Barbacena, ocupando lugares de destaque na 

política local e até mesmo imperial através de laços familiares com outras famílias 

proeminentes de Barbacena.  

No entanto, para visualizarmos essas realidades devemos observar os enlaces entre 

famílias senhoriais no tempo e no espaço. No início do século XIX, Francisco Ribeiro 

Nunes foi casado com Dona Joana Maria da Conceição e desse matrimônio nasceu uma 

menina cujo nome foi herdado de sua mãe “Joana  Maria da Conceição”. Essa prática de 

sucessão de nomes de membros de uma mesma família,  no caso a  família dos “Ribeiro 

                                                 
388 GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1997. 
P.37. 
389 Ver: MASSENA, Nestor. Op. Cit. P. 521. 
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Nunes”, remonta costumes antigos consolidados através de uma política matrimonial 

engendrada pelas famílias dominantes390. Essa herdeira de Francisco Ribeiro Nunes casou-

se com Felisberto Ferreira da Fonseca, membro de uma poderosa família de fazendeiros 

escravagistas e políticos intimamente ligados, por laços de compadrio e parentesco, a 

alguns membros da família Armond, da qual originou-se o Conde de Prados, seu tio, o 

grande fazendeiro/negociante Lino Armond e o Barão de Pitangui391. Homens grandes, 

senhores de escravos e negociantes que construíram suas elevadíssimas fortunas, tendo 

como base as atividades fundiárias complementadas pelas atividades mercantis, vinculadas 

a um forte poder político no Termo de Barbacena e no cenário imperial como um todo392. 

Essas relações e alianças familiares se desenvolveram, reproduziram-se e conflitaram-se em 

muitas ocasiões, desde o século XVIII e se transformaram ao longo do século XIX, nem 

sempre defendendo interesses conjuntos393.   

Ana Lugão Rios mencionou uma comunidade formada após a Abolição da 

escravatura a partir de doações feitas por um grande proprietário de terras e homens do 

                                                 
390 Genovese em seu trabalho afirma que os membros das sociedades organizadas nos diversificados modelos 
da civilização européia ocidental, os euro-americanos essencialmente, consideram-se herdeiros de seus 
antepassados, enquanto os africanos se consideram seus devedores. Segundo Genovese estas considerações 
foram transplantadas para as colônias européias, principalmente anglo-saxônicas, e se reconstruíram, segundo 
as formações culturais e realidades locais diferenciadas. GENOVESE, Eugene. D. A Terra Prometida. Op. 
Cit. P. 317-318. Passim.  
391 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 67. Ord: 06. 1806. 2SVC. 
392 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Camilo Maria Ferreira Armond 
(Conde de Prados), Cx: 61, Ord: 17. 1882. 1 SVC. Conde de Prados possuidor de bens no Rio de Janeiro 
avaliados em 298:445$927 (duzentos e noventa e oito contos quatrocentos e quarenta e cinco mil novecentos 
e vinte e sete réis). Na província de Minas Gerais seus bens foram avaliados em 93: 510$000 (noventa e três 
contos quinhentos e dez mil-réis). Dinheiro do Conde emprestado a Joaquim de Mello Franco: 119: 501$242 
(cento e dezenove contos quinhentos e um mil duzentos e quarenta e dois réis). Dinheiro emprestado a Vieira 
da Cunha 11: 847$ 252 (onze contos oitocentos e quarenta e sete mil  duzentos e cinqüenta e dois réis). 
Segundo a professora Edna Maria Resende, doutoranda pela UFMG, que estuda a família Armond e as 
fortunas das famílias dominantes de Barbacena, o monte-mór de Lino Armond equivalia a 600:146$896 
(seiscentos contos cento e quarenta e seis mil oitocentos e noventa e seis réis). A fortuna do Barão de Pitangui 
ficava em torno de 400.000 libras (quatrocentas mil libras esterlinas). Sobre o Barão de Pitangui ver: 
BURTON, Richard. Viajem aos Planaltos do Brasil. São Paulo: Nacional, 1941. P. 147.  
393 Estes entrelaçamentos e negociações familiares resultavam na concentração e ampliação das propriedades 
e fortunas e do poder  político senhorial concentrado dentro e fora do Termo de Barbacena. Contudo, estas 
relações políticas e familiares não se desenvolveram sem disputas e conflitos às vezes muito acirrados, pois 
desde início do século XIX, muitas famílias se digladiavam pelo poder em torno de domínios territoriais e 
políticos deste Termo. Por exemplo, o coronel Manoel de Sá Fortes Bustamante Nogueira, grande fazendeiro 
local e possuidor de uma numerosa escravaria, composta de 106 escravos, dono de quatro grandes fazendas, 
em 11 de junho de 1809  foi brutalmente assassinado no centro de suas fazendas por membros de famílias 
poderosas deste Termo, como o capitão José Ferreira Armond, Capitão José Rodrigues de Lima, José 
Fernandes Lima e Antonio Rodrigues da Rocha. Arquivo Público Mineiro. Belo Horizonte. Cx: 79. Doc: 43. 
1809.     
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Termo de Barbacena chamado José Ribeiro Nunes394. Ela falou sobre tal comunidade ao 

trabalhar  com as comunidades remanescentes de populações escravas que receberam terras 

de fazendeiros e construíram comunidades rurais, onde várias gerações se formaram e se 

reproduziram no tempo e no espaço. Quando fizemos os estudos no trabalho citado, 

tivemos o interesse em interligar a suas formulações, já que falaríamos dos membros da 

família Ribeiro Nunes e de outras famílias locais, a algumas informações sobre esse rico 

proprietário fundiário levantadas em nosso trabalho como transcritor de fontes históricas. 

Vamos lá. 

Se Francisco Ribeiro Nunes remonta ao início do século XIX,  José Ribeiro Nunes, 

seu neto, enquadra-se em nosso contexto da segunda metade desse século. Tal fazendeiro 

foi casado com dona Mariana Cândida de Assis Barbosa, pertencente à rica e poderosa 

família dos “Barbosa Lage”, família à qual pertencia também dona Lina Duque Lage  

casada com o famoso Barão de Carandaí grande proprietário envolvido em amplas 

atividades mercantis e na política imperial 395.  

José Ribeiro Nunes era proprietário da fazenda do Rio do Quilombo, situada na 

região de Santa Rita do Ibitipoca “chamada por eles Districto do Quilombo”, possuindo 

terras também nas regiões de Ibertioga. Nessa fazenda, esse proprietário senhoreava cerca 

de trinta e seis escravos (36), possuía cerca de 111 porcos e uma numerosa criação de gado 

vacum e um monte-mór equivalente a 291: 627$ 747 (duzentos e noventa e um contos 

seiscentos e vinte e sete mil e setecentos e quarenta e sete réis).    

Sua esposa dona Mariana faleceu em 1881, deixando a esse senhor  a maior parte de 

sua herança. Também deixou legados a duas de suas sobrinhas da linhagem dos Barbosa 

Lage em decorrência de não possuir “herdeiros forçados”, ou seja, não teve filhos desse 

matrimônio. Na relação familiar acima descrita, está clara a política familiar e de 

propriedade no sentido de amparar seus dependentes e reforçar o patrimônio e a fortuna da 

família, com legados e heranças deixados pelo falecido aos membros viventes. Desta sorte, 
                                                 
394 Segundo Ana Lugão Rios a comunidade conhecida como colônia do Paiol em Minas Gerais região de Bias 
Fortes, ainda pertencente ao Termo de Barbacena nos finais do século XIX, se originou de doação de cerca de 
nove alqueires de terras, feita pelo fazendeiro José Ribeiro Nunes a seus ex-cativos logo após a Abolição da 
escravatura.  RIOS, Ana Lugão, MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no 
pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. P. 212. 
395 Sabemos que poderosas famílias pertencentes aos grupos dominantes locais procuravam manter, 
reproduzir e ampliar seu poder político e suas fortunas formando consistentes políticas matrimoniais entre si e 
com outras famílias dominantes de outras regiões ao logo do século XIX. Ver: ANDRADE, Marcos, Ferreira 
de. Família, fortuna e poder no Império do Brasil. MG-Campanha da Princesa (1799-1850). Op. Cit. P. 224. 
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José Ribeiro Nunes passa a ser o único e legítimo proprietário da Fazenda e de sua 

escravaria, visto que sua mulher deixou heranças a suas sobrinhas em forma de dinheiro. 

Para reforçar tal interpretação devemos mencionar que, em 1881, quando foi aberto o 

testamento, de dona Mariana não constava libertação de escravo algum. Essa tarefa parece 

ter sido deixada ao encargo de seu esposo que buscou manter sua escravaria até momentos 

finais da escravidão396.  

No entanto, em 1870, faleceu dona Ana Maria Ribeira, filha do senhor de terras e 

homens Francisco Ribeiro Nunes e de dona Joana, portanto, tia de José Ribeiro Nunes. Esta 

era uma senhora de escravos e dona de unidades produtivas em Ibertioga e era 

extremamente ligada, por meio de laços de solidariedade e negócios, a seu estimado 

sobrinho. José Ribeiro Nunes aparece nessa história como inventariante e testamenteiro da 

proprietária, já que era o homem de confiança e administrador dos negócios  de sua tia. Ele 

foi o universal herdeiro de dona Ana Maria Ribeira, herdando sua fazenda em Ibertioga e 

complementando seu complexo de produção com mais domínios territoriais, ampliando, 

assim, seu poder econômico e paternalista em relação a seus dependentes locais397. 

Em relação ao número de cativos da referida senhora, tia de José Ribeiro Nunes, 

devemos salientar que não se tratava de uma grande escravaria. Dona Ana possuía, ao que 

consta em seu testamento, cinco escravos. Já em seu inventário, no arrolamento de seus 

bens, não constou a existência de nenhum escravo, indicando que estes realmente foram 

libertados na abertura do dito testamento em 1870.   

No testamento de dona Ana Ribeira, existe um minucioso jogo de proteção e interesse 

de atrelamento e continuidade das relações de dependência entre seus ex-escravos  para 

com seus herdeiros. Por isso, quando essa senhora faz determinações e restrições para seus 

libertos cumprirem, mesmo depois de sua morte, utiliza-se de um forte recurso paternalista 

envolto nos atos concessórios para colocar obrigações de limites nas relações de domínio 

de seus herdeiros no que toca aos procedimentos com seus ex-escravos.  

                                                 
396 Arquivo Municipal de Barbacena.Professor Altair Savassi. Inventário de Dona Mariana Cândida de Assis 
Barbosa. Cx: 40. Ord: 24. 2SVC. 1881. 
397 Arquivo Municipal de Barbacena.Professor Altair Savassi. Inventário  e Testamento de Dona Ana Ribeira. 
Cx: 186. Ord: 01. 2SVC. 1870. Fl. 4. 
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 Dona Ana Ribeira deixa “libertos e forros”398 todos os seus escravos entre eles 

Lourenço, Raimundo, Severino, Candido e Maria Antonia em atenção aos bons serviços 

prestados. Essa informação, deixada pela proprietária em seu testamento, aproxima-se em 

seu conteúdo com as declarações de muitas alforrias condicionais e incondicionais 

ocorridas neste Termo de Barbacena e, acreditamos, de outras localidades. Entre os 120 

testamentos lidos e coligidos nesta região, os textos dessas fontes, no que toca as 

libertações e o seu caráter ritualístico, possuem muitas semelhanças com o que declara as 

cartas de alforria encontradas para nosso período, apresentando diferenciações no que 

concerne às restrições determinantes como serviços a serem prestados e quanto às doações 

de propriedades e dinheiro para subsistência.  

Os procedimentos de supremacia paternalista, no ato das regras colocadas aos 

libertos, são notórios no atinente à intenção da senhora em manter os ex-cativos sob a tutela 

de seus herdeiros e proprietários de unidades produtivas conjugadas e pertencentes aos 

diversos ramos da família. Na relação das declarações de sua última vontade, a fazendeira 

deixa os libertos sob domínio de seus sobrinhos, afirmando a condição de não venderem 

nem aceitar negociações pelos ditos seus “escravos”. De acordo com dona Ana Ribeira, 

apesar de libertar seus cativos em uma clausula anterior, estes continuarão, segundo suas 

ordens, mesmo depois de  libertos a cumprir os serviços que deverão prestar a seu cunhado 

e a um seu afilhado e sobrinho. A partir dessas determinações, amarra seu poder senhorial e 

a liberdade condicional dos seus ex-cativos a uma doação de dez alqueires de terras para 

seus libertos residirem dentro de sua fazenda e ainda afirma que eles devem continuar 

trabalhando lá  com seus “protetores”. Em suas palavras: 
Declaro que os meus escravos trabalharão no Monte com meu cunhado Ma 

Manoel [sic] Netto Carneiro, e continuarão com meu afilhado e sobrinho Manoel 

                                                 
398  O mais interessante é que em muitas cartas  de liberdade e testamentos em Barbacena estes termos “liberto 
e forro”, não “liberto ou forro” aparecem diferenciados. Esta diferenciação pode ser comum também em 
outras regiões. Todavia, em Barbacena nas falas senhoriais o que parece é que eles faziam uma pequena 
diferença quanto aos termos  “liberto” e “forro”. Nas interpretações tentamos decifrar esta incógnita. Talvez, 
em nossa inferência, liberto, fosse uma designação de ex-cativo de forma mais abrangente que atingiria desde 
a libertação na pia Batismal, aquele que se libertou por ação cível de liberdade, que recebeu sua liberdade por 
meio de abandono senhorial ou  mesmo por práticas criminosas que seus senhores praticaram contra seus 
escravos, como por exemplo, a prostituição. Bom, o termo liberto abrangia-se aos diversos universos onde 
tangia uma legitimidade da outorga e conquista da liberdade. Já o forro intrinsecamente ligado ao termo 
liberto restringia-se aquele que recebia a carta de alforria em sua regra formal, ou seja, respaldado por uma 
documentação que comprovasse a libertação outorgada de forma paternalista e costumeira, escamoteando 
assim o sentido da conquista escrava.  
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Ribeiro e  é minha vontade não serem perturbados, ou vexados por 
indenização alguma por meus herdeiros ou testamenteiros. 

Deixo a meus escravos forros por meu falecimento, dez alqueires de terras 
para arranjarem na parte que faz divisa com a Fazenda do Engenho399. 

 

 Nessas declarações, dona Ana Ribeira se preocupa em deixar claro que nenhum de 

seus herdeiros deve perturbar seus antigos escravos após serem livres e ainda determina a 

localização da parte de terras que deve pertencer aos seus donatários. Contudo, esses 

libertos serão proprietários da área outorgada em testamento pela sua antiga senhora, só que 

dentro da propriedade controlada pelos membros da família Ribeiro Nunes, onde 

provavelmente continuarão sofrendo a influência do poder familiar e certamente farão parte 

de sua rede paternalística de trabalhadores, ou pequenos proprietários dependentes de 

muitos recursos sociais das famílias dominantes das redondezas. Tal raciocínio é pertinente 

pelo fato da própria senhora declarar em sua vontade a obrigação de alguns de seus 

herdeiros resguardar suas ordens e não permitir que outras pessoas perturbem seus 

“escravos”.  Dona Ana determina também, de forma explícita, que seus ex-cativos devem 

trabalhar com alguns dos seus legatários, mas não estipula prazo do término desses 

trabalhos. 

Nessas abordagens sobre a família Ribeiro Nunes, é possível entender as relações de 

hierarquia social de senhores e ex-senhores com seus escravos e libertos que continuaram a 

fazer parte como trabalhadores juridicamente livres, da unidade produtiva e dos domínios 

familiares entre membros de grupos dominantes locais. Todavia, ao mesmo tempo vemos 

ex-cativos utilizarem e se embrenharem nas redes de atrelamentos paternalistas para verem 

garantidas as concessões ou conquistas, como queiram, por parte dos desejos de seus 

antigos senhores afirmados nas cartas de liberdade e nos testamentos. Também vemos 

herdeiros de um proprietário de terras serem imbuídos de obrigações delegadas e 

registradas em documentos pelo testador, inclusive colocando restrições (que muitas vezes 

não eram cumpridas) nas suas relações com seus dependentes e trabalhadores libertos. 

Continuando as abordagens sobre as famílias de Barbacena, também faziam parte do 

complexo fundiário e escravista dessa localidade, as fazendas de Joaquim Carvalho 

Campos. Esse proprietário possuía estabelecimentos agrícolas baseados na criação de gado 

                                                 
399 Arquivo Municipal de Barbacena.Professor Altair Savassi. Inventário  e Testamento de Dona Ana Ribeira. 
Cx: 186. Ord: 01. 2SVC. 1870. Fl. 4. 
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vacum, cavalos, porcos e na cultura de alimentos como as demais unidades produtivas do 

Termo, que já discutimos anteriormente. O referido senhor esteve envolvido na absorção de 

escravos para dentro de suas propriedades até o final da escravidão e, como vimos, levado 

como réu em uma ação de liberdade no ano de 1888 pelo escravo Geraldo. 

 Joaquim Carvalho Campos foi casado com a filha de um casal de grandes 

proprietários fundiários denominado José Maximiano400 Velho e dona Guilhermina Maria 

de Jesus401. Esse casamento lhe rendeu muitas terras. No falecimento de sua sogra,  tal 

senhor ampliou seus domínios agrários e produtivos ao receber terras e benfeitorias 

referentes à fazenda de Dona Guilhermina. Também no Termo de Barbacena, uma família 

que pertencia a um dos segmentos mais elevados na classe proprietária e senhorial das 

Vertentes Mantiqueira, era a família “Sá Fortes”, composta de eminentes autoridades 

político-sociais e jurídicas desde os tempos coloniais. Essa família controlava grandes 

propriedades fundiárias na região de Curral Novo, Ibertioga, Santa Rita do Ibitipoca no 

Termo de Barbacena e até com ramos desenvolvidos no Rio de Janeiro em Paraíba do Sul e 

na Corte.  

Em 1711, veio para as regiões em que foi construído o Termo de Barbacena, o 

Doutor Luiz Fortes de Bustamante e Sá, casado com Luiza Maria Xavier da Fonseca. Desse 

casamento, formou-se uma família composta dos filhos: Padre Francisco Xavier Fortes de 

Bustamante, o capitão João Pedro de  Bustamante e Sá, José Fortes de Bustamante e Rita 

Luiza Vitória de Bustamante casada com Manoel Antunes Nogueira. Esse último casal teve 

quatro filhos: o capitão Luiz Fortes de Bustamante (herdou o nome do avô paterno), Maria 

Angélica de Sá Fortes, o guarda mor Francisco Dionísio Fortes de Bustamante e o coronel 

                                                 
400 Este senhor não se casou formalmente com Dona Guilhermina.  Mesmo assim reconheceu sua relação 
amorosa com esta senhora e manteve seus filhos em sua volta como sua família juntamente com dona 
Guilhermina. Em seu testamento doa escravos para sua mulher Guilhermina e manifesta o sentimento de 
formalizar o casamento, sendo assim esta senhora sua meeira. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair 
Savassi”. Testamento de José Maximiano Velho. Livro de registro de Testamento nº 11. Cx: 286. Ord: 06. 
1SVC. 1864. Aberto em 1874.  
401Joaquim Carvalho Campos e sua esposa construíram uma numerosa família que desenvolveram e 
ampliaram seus estabelecimentos agrícolas e pecuários nesta região, e que eram compostos de várias 
fazendas. Seus descendentes possuíram estas fazendas até meados do século XX. Na atualidade alguns 
membros da família ainda possuem algumas propriedades. Porém, a maioria deixou o ramo destas produções 
vendendo suas propriedade que hoje se constituem em muitos bairros da cidade de Barbacena. Arquivo 
Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Partilha amigável. Cx: 114. Ord: 04. 1907.  
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Manoel de Sá Fortes de Bustamante Nogueira402.  A família em questão se desenvolveu em 

Barbacena, controlando vastas áreas de terras compostas de amplas sesmarias na região da 

Serra da Mantiqueira. Ao longo dos contextos do século XVIII e XIX nesse Termo, a 

família expandiu e dinamizou seu poder político, bem como seus estabelecimentos 

agrícolas e pecuários, por meio de uma política de parentela, de formação, aquisição e 

reprodução de propriedades que se enredou por vastas teias de casamentos endogâmicos e 

exogâmicos com famílias pertencentes aos segmentos dominantes de Barbacena e também 

do Sul de Minas Gerais.  

 As famílias proprietárias dessa localidade, assim como afirmam Marcos Ferreira  de 

Andrade para o Sul de Minas e João Fragoso para o Rio de Janeiro e Minas Gerais 

referentes aos negociantes locais403, mantiveram suas atividades econômicas respaldadas 

por uma intensa trama de laços familiares, sociais e políticos. Tais laços envolviam 

negociações e alianças as mais ambíguas e complexas entre parentes consangüíneos e 

fictícios. As ações familiares eram respaldadas também por um mercado matrimonial 

poderoso, montado em seus meios sociais com membros de famílias possuidoras de 

fortunas e posições socioeconômicas equiparadas.  

Essas grandes famílias entrelaçadas entre si, não obstante várias disputas e conflitos 

políticos ocorridos, formavam uma forte elite escravista e agro-mercantil local, 

consorciando atividades agrárias e comerciais vinculadas a longas práticas do prestamismo. 

Os negócios eram reforçados intensamente  dentro das famílias do Termo de Barbacena, 

buscando manter a ampliação e o domínio das propriedades sobre o controle das famílias 

senhoriais. As famílias tinham, no sistema de casamentos com outras famílias, um campo 

aberto para a superação de divisões, conflitos e aumento de suas fortunas. As negociações 

compadrescas eram engendradas por fortes laços de compromisso e interesses sociais que 

geravam várias estratégias para o reforço do desenvolvimento político e econômico na 

região, inclusive estes reforços eram complementados pelo poder dos membros da família 

Sá Fortes. 
                                                 
402 Esta relação de membros da família Sá Fortes Bustamante, foi constituída ao longo de nosso trabalho como 
transcritor de fontes históricas desta família. Porém, o que se refere sobre os antepassados de Manoel de Sá 
Fortes Bustamante Nogueira, os ramos de casamentos e datas nos foram fornecidos pela professora Edna 
Maria Resende que está concluindo sua tese de doutorado na UFMG, sobre a importância política e 
econômica  das famílias de Barbacena no período da Regência.    
403FRAGOSO, João Luiz. “As produções para o mercado interno no Sudeste: O caso de Minas Gerais”. In : 
LINHARES, Maria Yedda. História Geral do Brasil. 9 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1990. P. 155-159. Passim.  
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 João Pedro de Bustamante e Sá, por exemplo, grande proprietário de escravos e 

terras dessa localidade, esteve envolvido com pedidos de sesmaria à Coroa portuguesa e em 

negociações com estas áreas de terras desde 1794 até as primeiras décadas do século XIX. 

Em 1808, João Pedro intercedeu junto ao poder real português, para que uma sua vizinha 

regulasse, perante o juiz responsável, uma sesmaria já ocupada por dona Maria José 

Bernardina, uma senhora de terras e escravos do local. Após regular a propriedade fundiária 

conhecida como “fazenda do Salto da Ibitipoca” de acordo com as exigências para a 

realização dos negócios, João Pedro de Bustamante e Sá comprou a propriedade e anexou-a  

a suas outras fazendas404. Tal proprietário era um dos mandatários locais do Termo de 

Barbacena, sendo o segundo presidente da Câmara da vila de mesmo nome. Como vimos 

no primeiro capítulo, seu sobrinho, Manoel de Sá Fortes de Bustamante Nogueira, foi o 

primeiro. 

 Manoel de Sá Fortes Bustamante Nogueira, sobrinho de João Pedro de Bustamante e 

Sá, filho de  Rita Luiza e Manoel Antunes Nogueira, tornou-se coronel das guardas da 

Coroa e poderoso fazendeiro, político e prestamista local. Além de ter sido o primeiro 

presidente da Câmara da Vila de Barbacena e juiz executor das sesmarias dessa vila e seu 

Termo405, formou, através da outorga real e de negócios fundiários, as sesmarias do Curral 

Novo, do Curral Velho e do Bananal e a fazenda do Salto da Ibitipoca406. Essa última, tal 

potentado rural adquiriu por compra de seu tio João Pedro de Bustamante e Sá. Sesmarias 

que deram origem a muitas outras grandes fazendas baseadas na criação de gado vacum, 

porcos, ovelhas, muares e na produção de milho, queijos e fumo. As propriedades desta 

família foram ampliadas e desenvolvidas pelos seus descendentes filhos e netos e eram 

compostas por uma numerosa escravaria tendo algumas delas mais de cem cativos até 1888. 

                                                 
404 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Carta de Sesmaria. João Pedro de Bustamante e 
Sá. Cx: 160. Ord: 01. 1794. 2SVC. Carta de Sesmaria. João Pedro de Bustamante e Sá. Cx: 180. Ord: 23. 
1801. 2SVC. 
405 Ver: MASSENA, Nestor. Op. Cit. P.524. 
406 Esta fazenda foi comprada em 1809, por Manoel de Sá Fortes Bustamante Nogueira a seu tio João Pedro 
de Bustamante e Sá com todos os seus escravos. Neste negócio havia uma cláusula que demonstra o poder das 
relações hierárquicas familiares na determinação do usufruto e aquisição de propriedades entre seus membros. 
A regra era que João Pedro venderia a fazenda com toda a sua escravaria para seu sobrinho a créditos, ou seja, 
a pagamentos parcelados por trinta anos. E ainda este vendedor, tio do comprador  viveria e utilizaria os 
serviços dos cativos até o resto de sua vida. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. 
Inventário de Manoel de Sá Fortes de Bustamante Nogueira. Cx: 45. Ord: 11. 1809. 2SVC. Fl. 13.   
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Essas sesmarias originaram as fazendas do Curral Novo407, dos Gerais do Barro, Barreiro, 

Jacutinga, Catauá, Curral Velho, Cachoeira, Cachoeirinha, Espírito Santo, Fazenda do Pai 

Ignácio, fazenda da Restinga, da Caatinga, Passa Três, Fazenda da Cuia, Retiro da 

Carapuça e Campo Alegre etc.  

Manoel de Sá Fortes Bustamante Nogueira foi casado com dona Mariana Leocadia da 

Silva e teve com ela, seis filhos: Rita Leocádia de Bustamante e Sá, Maria Luiza de Sá 

Fortes,  Antonio de Sá Fortes, Joana  e Carlos de Sá Fortes e Ignácia Rita Bustamante 

Nogueira. Esta última teve uma filha de nome também Ignácia Carolina Fortes Silva  que se 

casou com o sargento mor José Frausino Junqueira, filho do grande fazendeiro/negociante 

João Fancisco Junqueira e Maria Ignácia do Espírito Santo, proprietários escravistas  do Sul 

de Minas residentes na fazenda do Favacho em Baependi.408. 

O coronel Manoel de Sá Fortes Bustamante Nogueira faleceu em 1809, 

assassinado409, deixando muitas terras, dinheiro e negócios em andamento a sua esposa e 

seus filhos. Deixou uma escravaria com cerca de 106 cativos, sendo grande parte composta 

de famílias escravas, um rebanho de gado bovino ampliado e uma poderosa herança política 

em termos de influência e prestígio social na Região das Vertentes Mantiqueira que 

perdurou, claro com veementes transformações, até meados do século XX. 

Sua filha Maria Luiza de Sá Fortes se consagrou como uma grande fazendeira e 

senhora de escravos, envolvida em uma ampla extensão de relações políticas, familiares, 

fundiárias e comerciais. Tal proprietária de terras e homens era credora de uma série de 

parentes e também estava envolvida em uma rede de créditos, devendo dinheiro a alguns de 

seus sobrinhos. Essas relações creditícias eram subordinadas a uma forte relação 

socioeconômica intrafamiliar, na qual as negociações estavam direcionadas para a  

manutenção e ampliação do poder econômico e político de sua família dentro e fora do 

Termo de Barbacena. Como vimos, essas articulações entre membros de uma mesma 

família e com famílias equiparadas em fortuna e posição político-social já se constituía uma 

forma consolidada de fechar o círculo do poder e da concentração de terras e riquezas sob a 

                                                 
407 Na cidade de Antonio Carlos, antigo distrito de Barbacena existe uma região denominada “Curral Novo” 
onde ainda existem muitas destas fazendas. Algumas pertencem a outros proprietários, porém conservam o 
mesmo nome, outras ainda estão sob o poder dos descendentes da Família Sá Fortes.   
408 Ver diagramas genealógicos da família Junqueira: ANDRADE, Marcos Ferreira de. Família, fortuna e 
poder no Império do Brasil. MG-Campanha da Princesa (1799-1850). Op. Cit. P. 247.  
409  Arquivo Público Mineiro. SG. Cx:79. Doc:43. 1809. 
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hegemonia das grandes famílias locais em meados e especificamente na segunda metade do 

século XIX. 

 Dona Maria Luiza de Sá Fortes não se casou nem teve filhos. Desta maneira, quem a 

acompanhava na administração de suas propriedades, constituídas pelas fazendas do 

“Curral Velho”, “Retiro do Barreiro”  e parte da fazenda “dos Gerais” eram seus sobrinhos, 

principalmente seu homem de confiança e afilhado Manoel Maria de Sá Fortes, grande 

fazendeiro e negociante local, possuidor de uma fortuna equivalente, no final dos 

oitocentos, a 402:927$230 (quatrocentos e dois contos novecentos e vinte e sete mil e 

duzentos e trinta réis).  

Essa grande proprietária formou, em seu redor, uma vasta e consistente estrutura de 

poder social e dependência intrafamiliar, na qual a deferência, os conflitos, os laços de 

afilhadismo, a proteção política e os negócios agropecuários e prestamistas se constituíram 

como seus fundamentais pilares. Era madrinha e tia de Manoel Maria de Sá Fortes, do 

tenente coronel da Guarda Nacional e grande fazendeiro/negociante Francisco Libânio de 

Sá Fortes. Também podemos afirmar que era também credora e devedora de seu sobrinho, 

o capitão João Pedro de Sá Fortes, pois mantinha relações de créditos e empréstimos com  

seus sobrinhos, como por exemplo, Antonio Franco de Sá, o já mencionado João Pedro de 

Sá410 e Carlos Pereira de Sá Fortes411. Dona Maria Luiza de Sá Fortes também apadrinhou 

sua sobrinha Ignacia Carolina Fortes da Silva, casada com o sargento mor José Frausino 

Junqueira. Essa proprietária de terras e escravos ainda era madrinha dos filhos desse casal 

que residiam em Baependi no Sul de Minas e deixa cerca de 1:500$000 (Um Conto e 

quinhentos mil-réis) a estes.   
Deixo á Marciana, filha de Bernardo de Sá, que é minha afilhada, a quantia de 

um conto de reis. Deixo a quantia de quatro contos de reis a meus sobrinhos João, 
Antonio, José, Manoel, Ignácio e Rita. , filhos de minha sobrinha Ignacia 
Carolina Fortes da Silva e do Sargento mor José Frauzino [sic] Junqueira, e a 
Francisco, filho dos mesmos que é meu afilhado. , a quantia de um conto de reis. 
Deixo a minha Tia Dona Carlota Emiliana Silva digo Dona Carlota Camila da 
Silva a quantia de um conto de reis. Deixo ás minhas afilhadas Francisca e 

                                                 
410 “Que Antonio Franco de Sá Fortes é devedor a sua Curatellada quatro contos Cento e onze mil reis sendo 
insolvável o dito Credito e que João Pedro de Sá Fortes também deve a mesma dous contos de reis a premio 
de seis por cento ao anno. [4: 111$000].[2: 000$000]. Fl. 31v. 32. Arquivo Histórico Municipal “Professor 
Altair Savassi”. Inventário de Dona Maria Luiza de Sá Fortes. Cx: 79. Ord: 08. 1888. 1SVC. Sobre as 
relações de crédito em família ver: STEIN, Stanley. J. Vassouras: um município brasileiro do café, 1850-
1900. trad. Vera Bloch Wrobel. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. P. 280. 
411 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Dona Maria Luiza de Sá Fortes. Cx: 
79. Ord: 08. 1888. 1SVC.  
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Honorata, filhas de meu falecido compadre Leocadio e sua mulher Ignacia Maria 
de São José, a quantia de duzentos mil-reis a cada uma412. 

 

Nessas doações, podemos observar que, em torno de dona Maria Luiza, engendrou-se 

uma densa política de parentela e apadrinhamentos entre membros da família, 

fazendeiros/negociantes, políticos, autoridades da Guarda Nacional e instituições 

judiciárias. Também concentrou fortes laços de dependência direcionados a membros que 

eram descendentes de escravos de suas fazendas, pois como vimos anteriormente,  

Bernardo de Sá Fortes foi citado como pai da afilhada de Dona Maria Luiza de Sá e  era 

filho de uma ex-escrava que ainda permanecia nas unidades produtivas da família Sá 

Fortes.  

Em volta de dona Maria Luiza de Sá, girava uma densa rede de compadrios e 

clientelismos, que envolvia autoridades provinciais e de outras regiões do império, bem 

como  pequenos posseiros, libertos, agregados de suas fazendas e vizinhos de suas 

propriedades413.  Dona de uma grande fortuna, essa proprietária, consagrava seu poder e 

prestígio socioeconômico e cultural com amplas participações em associações, Igrejas, 

irmandades e obras pias locais e de outras localidades de Minas Gerais, como era de 

costume entre os segmentos dominantes do período colonial e imperial. 
 Deixo para a Capela do Curral Novo a quantia de quinhentos mil-réis 

[500$000], e para as obras da Igreja da Senhora da Boa Morte da Cidade de 
Barbacena, também a quantia de quinhentos mil-réis [500$000]. Deixo ao 
Hospital de Caridade da Cidade de São João d’ El Rei a quantia de um conto de 
réis [1:000$000], e ao  dos lázaros a quantia de seiscentos mil-réis [600$000]414.  

  
Dona Maria Luiza de Sá formou uma emaranhada e sólida sociedade com seus 

sobrinhos e com relações creditícias amplas, a qual mantinha com mão de ferro em suas 

fazendas. Tinha, nas redes familiares co-residentes e não co-residentes, seus pilares de 

reprodução e segurança pessoal, uma vez que muitos de seus irmãos, sobrinhos e afilhados 

moravam na mesma fazenda ou em fazendas que faziam fronteiras com suas terras e 

permaneciam sempre junto dessa proprietária, gerindo suas propriedades, cuidando de sua 
                                                 
412 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Dona Maria Luiza de Sá Fortes. Cx: 
79. Ord: 08. 1888. 1SVC. Fl 36.v 37. 
413 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Prestação de Contas  de Testamentaria de Dona 
Maria Luiza de Sá Fortes. Cx: 141. Ord: 01. 1890. 1SVC. Fl. 67- 68.v. Passim. Arquivo Histórico Municipal 
“Professor Altair Savassi”. Inventário de dona Maria Luiza de Sá Fortes. Cx: 79. Ord: 08. 1888. 
1SVC.Inventário de Carlos de Sá Fortes seu irmão Cx: 281. Ord: 01. 1876. 1SVC. 
414 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Prestação de Contas  de Testamentaria de Dona 
Maria Luiza de Sá Fortes. Cx: 141. Ord: 01. 1890. 1SVC. 



272 

 

produção e provendo suas necessidades de subsistência e saúde. Tanto que Dona Maria 

Luiza de Sá Fortes deixou sua terça para seus sobrinhos e afilhados Manoel Maria de Sá  

Fortes e para o tenente coronel  Francisco Libânio de Sá Fortes, deixando o remanescente 

de sua herança para todos os  seus sobrinhos. A herança era composta de vastos alqueires 

de terras, centenas de cabeças de gado bovino, suínos e cavalares e ainda de amplas 

lavouras de fumo, milho, arroz e feijão, casa de queijos, casas de vivenda, etc. 

Quanto aos seus cativos, em 1877, dona Maria Luiza, na elaboração de seu 

testamento, libertou cinco cativos com a condição de ficarem livres após sua morte. O mais 

interessante  é que os cativos libertados compunham famílias inteiras, porém, tal fato não 

nos  é estranho, já que grande parte da escravaria desta família era composta por famílias 

escravas. “Deixo liberto a Izaias marido de Rita parda, e bem assim a Baldonia e seu 

marido Malaquias e a bem destes também liberto a Eduardo crioulo”415. Voltando à 

discussão da permanência de muitos libertos próximos e sob a influência de seus antigos 

senhores, no testamento de dona Maria Luiza, outra situação reforça essa realidade 

complexa das relações escravistas e de libertação gradual, inclusive para o Termo de 

Barbacena. A proprietária afirma que: Deixo a Luiza, que já libertei  por cartas a quantia de 

quinhentos mil-réis”416.  Entretanto, ao mesmo tempo, essa senhora doou escravos a alguns 

de seus sobrinhos e afilhados, o que demonstra serem as libertações mais a caráter de 

vínculos cotidianos seletivos entre senhor e escravo do que voltados para uma libertação 

ocasionada por uma postura pressionada a favor da liberdade, decorrente da perda de 

legitimidade da escravidão. Contudo, as libertações realizadas na segunda metade dos 

oitocentos não estão isentas de suas influências políticas e, para reconhecer suas 

manifestações, é preciso ir além dos elementos perceptíveis; é necessário contextualizarmos 

a fonte em seu tempo, realizando cruzamentos com os todos os testamentos encontrados 

nos livros de registros de notas do Termo de Barbacena de 1871 a 1888, o que faremos 

mais adiante. 

                                                 
415 Nestas relações de Dona Maria Luiza de Sá com os escravos que ela liberta em testamento, deve ser 
salientado que esta proprietária faz seu testamento em 1877 e falece somente em junho do ano de 1888. O 
escravos libertados por ela só deveriam assumir a liberdade após seu falecimento, era a sua condição. Arquivo 
Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de testamentos.  Testamento de dona Maria 
Luiza de Sá. Cx: 286. Ord: 09. Livro 19. 1877. 1SVC. 
416 No recibo de pagamento da herança a Luiza, consta a região de permanência da liberta. Arquivo Histórico 
Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Dona Maria Luiza de Sá Fortes. Cx: 79. Ord: 08. 1888. 
1SVC. P.67. v. 68. Passim. 
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No que toca o restante da escravaria na data da feitura do inventário da proprietária 

citada,  nesse  período seus escravos já estavam livres, pois seu sobrinho Manoel Maria de 

Sá Fortes aparece, nas fontes analisadas, ajustando acordos  de trabalho com os ex-cativos 

das fazendas de sua família. Sobre a forma de libertação e sobre a incorporação dos libertos 

nesse Termo, falaremos mais a diante. Tomamos essa decisão, tendo em vista que, para 

entendermos o processo de abolição da escravatura em Barbacena em seus complexos de 

fazendas e comércio, faz-se necessário explanar as relações de poder e organização das 

famílias dominantes e seus círculos de clientela respeitante a proprietários escravistas de 

menor porte, porém, ainda vinculados ao trabalho escravo. Também é preciso referenciar as 

relações paternalistas e de controle social com os ex-cativos oriundos de suas escravarias 

que estavam transigindo para relações de trabalho juridicamente livre ou permanecendo sob 

a tutela de seus antigos proprietários. Tal realidade exigia novas formas e significados 

socioculturais no que remete as relações proteção, de atrelamento e exploração. 

 Nesse sentido, devemos interconectar as abordagens dos primeiros membros da 

Família Sá Fortes e das relações de poder construídas ao longo da vida de Dona Maria 

Luiza de Sá com as heranças das extensas redes de apadrinhamentos, políticas de 

casamentos e correlações de forças e dominação com outros segmentos dominantes de 

Barbacena e do Sul de Minas, assim como com seus libertos e escravos no momento da 

desagregação da escravidão no Brasil.  

 Comecemos pelo Coronel Carlos de Sá Fortes, filho do Coronel Manoel de Sá Fortes 

Bustamante Nogueira. Como foi discutido no primeiro capítulo, esse senhor era um dos 

potentados locais, possuidor de uma das maiores fortunas em terras e escravos, bem como 

detentor de um forte prestígio político da região das Vertentes Mantiqueira e do próprio 

cenário imperial. Também foi coronel da Guarda Nacional do município de Barbacena e 

um ativo membro da alta política local e provincial. Grande criador de gado bovino 

holandês e produtor de queijos, detentor de muitas fazendas, reproduzidas e ampliadas em 

sociedade, com muitos de seus filhos, genros e irmãos. Era também um grande prestamista 

local que controlava uma política de endividamentos e contas correntes que eram 

plenamente baseadas na aquisição de terras e no comércio dos gêneros produzidos em suas 

propriedades ligadas ao financiamento de negócios e propriedades agro-pastorís dentro de 
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sua família e dentro de outros circuitos produtivos e escravistas de Minas Gerais417. Carlos 

de Sá Fortes era possuidor de uma escravaria equivalente a 129 escravos que em 1876 foi 

repartida juntamente com seu dinheiro e fazendas para todos os seus herdeiros.  

Esses fazendeiros/negociantes e políticos locais construíram sua grandiosa fortuna 

nos setores da produção para o abastecimento interno. Suas atividades eram 

complementadas com  articulações mercantis nos mercados regionais e nas praças do Rio 

de Janeiro. Suas relações eram entrelaçadas com consistentes atuações na política local e 

imperial e ainda com a manutenção de suas propriedades fundiárias e fortunas nas mãos de 

membros da família. A  manutenção e a  concentração de fortunas eram configuradas 

através de um emaranhado sistema de parentesco formado por meio de casamentos 

predominantemente endogâmicos e com famílias que constituíam suas sócias ou aliadas  

em suas relações políticas e empreendimentos agropecuários418.  

O coronel Carlos de Sá Fortes teve com dona Rita Cândida de Jesus dez filhos, 

Manoel Maria de Sá Fortes, Francisco Libânio de Sá Fortes, Maria Cândida de Sá Fortes, 

Antonio Franco de Sá Fortes, João Pedro de Sá Fortes, Carlota Cândida de Sá, Joana de Sá, 

Maria, Ana Cândida de Sá Fortes  e Camilo de Sá Fortes. Nessa família, como em várias 

outras grandes proprietárias desse Termo, os comportamentos matrimoniais entre seus 

membros foram bastante concentrados. Para termos uma idéia do poder dos casamentos 

intrafamiliares dessa região, podemos citar o exemplo de Manoel Maria de Sá Fortes que se 

casou com sua prima e sobrinha dona Delfina Iria de Sá Fortes, filha do primo e genro de 

seu pai Carlos de Sá Fortes de nome José Jorge de Sá Fortes (1º). Desse casamento 
                                                 
417 Há no inventário de Carlos de Sá Fortes um arrolamento de dívidas ativas, relatando 42 empréstimos feitos 
a negociantes, fazendeiros, ex-escravos, membros de sua família. Dívidas estas equivalentes a 31: 939$923 
(trinta e um contos novecentos e trinta e nove mil novecentos e vinte três réis) e ainda um dinheiro em caixa 
arrolado no meio destas declarações (10: 000$000), provavelmente destinado a estes tipos de empréstimos e 
um investimento financeiro de 1:000$000, feito na Sociedade Fluminense no Rio de Janeiro. Arquivo 
Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Carlos de Sá Fortes. Cx: 281. Ord: 01. 1876. 
1SVC. 
418 Muitos segmentos dominantes em conflitos diante de uma necessidade de defesa regional e arranjos 
políticos e comerciais, buscavam formas de alianças e aumento de apoios através de pactos nas relações de 
negócios e de poder local, em muitos casos na tentativa de arrefecer as tensões intra-elites em uma localidade. 
É lógico que isto demandava amplas convergências de interesses e formações de identidades o que só era 
realizado ao logo do tempo e sempre dependente das vantagens em jogo. Através destas relações muitas vezes 
o acordo entre famílias dominantes era selado com casamentos e laços de apadrinhamentos e até sociedades. 
A família neste caso era o capital político e social fundamental para garantir a ascendência, manutenção e 
ampliação de grupos dominantes no topo da hierarquia política e socioeconômica das diferentes realidades do 
império do Brasil.  De acordo com Marcos Ferreira de Andrade “A política, os negócios e a família 
constituíam os três pilares de sustentação e consolidação do prestígio e do poder de determinados membros da 
elite escravista”. ANDRADE,  Marcos Ferreira de. Op. Cit. P. 237. 
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nasceram dois filhos: Carlos de Sá Fortes Neto, que faleceu ainda criança, e José Jorge de 

Sá Fortes (2º). Em 1875, seu sogro e primo faleceu, sendo que Manoel Maria de Sá já se 

encontrava viúvo. Assim, Manoel Maria, nessa época, assumiu a herança de sua esposa e as 

propriedades de seu filho falecido. Como se não bastasse, esse senhor assumiu também a 

tutela de seu filho menor José Jorge de Sá Fortes (o neto)419. 

 Nesse contexto, Manoel Maria de Sá Fortes era um grande proprietário de terras e de 

escravos, herdando as fazendas de seu sogro e cerca de 40 escravos. Lembramos que o 

proprietário foi o legítimo herdeiro de sua tia Dona Maria Luiza de Sá, junto com seus 

irmãos. No ano de 1876, no inventário de seu pai Carlos de Sá Fortes, Manoel Maria 

aparece recebendo sua herança, assim como os demais herdeiros do finado fazendeiro. 

Contudo, já estava casado com sua sobrinha Mariana de Sá Fortes, filha de dona Joana de 

Sá Fortes, sua irmã e sogra, que por sinal já era falecida. Nesse sentido, na partilha dos bens 

de Carlos de Sá Fortes, Manoel Maria de Sá recebeu sua parte nas fazendas, nos dinheiros, 

nas benfeitorias e escravos e, ainda como cabeça de casal, assumiu a herança de dona 

Mariana sua sobrinha e esposa.  

Desta maneira, podemos perceber que as propriedades e fortunas, apesar de 

partilhadas, continuaram concentradas e administradas pelos membros da família Sá Fortes, 

fazendo de suas propriedades um amplo e complexo produtivo que  agregava todas as 

fazendas controladas por sócios, tios, irmãos, esposas, netos e sobrinhos, avô, sogros, 

genros e compadres. João Pedro de Sá Fortes, grande proprietário escravista local, 

aumentou  suas fazendas e riquezas com a herança que também assumiu  por sua sobrinha e 

esposa dona Delfina, filha de Joana de Sá Fortes. Nessa partilha, João Pedro de Sá, além de 

ter ampliado suas propriedades e fortunas, continuou mantendo-as concentradas e 

administradas por ele e seus irmãos, sobrinhos, cunhados e filhos420.  

Passados alguns anos José Jorge de Sá Fortes (2º), filho de Manoel Maria de Sá 

Fortes casou-se com dona Adelaide, filha de seu tio e sogro, o tenente coronel e rico 

fazendeiro local  Francisco Libânio de Sá Fortes, passando a herdar em seu falecimento, 

vastas áreas de suas fazendas e benfeitorias. Herança esta que contribuiu para continuar 

                                                 
419 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 90. Ord: 02. 1875. 2 SVC. 
420 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 281. Ord: 01. 1876. 1 SVC. 
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reproduzindo, desta forma, os negócios e fortunas da família até meados do século XX421. 

José Jorge de Sá Fortes era cunhado de seu primo Eduardo de Sá Fortes, filho de Carlota de 

Sá Fortes. Era também cunhado  de seu outro primo Dr Carlos da Silva Fortes422. Assim, 

esse proprietário, juntamente com seus familiares, e outras famílias entrelaçadas a esta por 

meio do casamento e laços de compadrio, concentraram uma ampla dimensão do complexo 

escravista e fundiário do Termo de Barbacena durante a segunda metade do século XIX até 

meados dos novecentos. 

Em 1888, por exemplo, Carlos Pereira de Sá Fortes e Eduardo Higino de Sá Fortes, 

netos do coronel Carlos de Sá Fortes, compraram partes das terras da Fazenda dos Gerais e 

do Curral Velho a Antonio Franco de Sá Fortes, seu tio423. Os dois compradores obtiveram 

favorecimentos em relação aos compradores de outras famílias devido ao poder cultural dos 

laços familiares e sociais construídos via relações socioeconômicas dentro da família e das 

unidades produtivas através de sociedades e intervenções de outros parentes. Estes dois 

irmãos comandavam as fazendas Campo Alegre, Monte Belo e Catauá na região fronteiriça 

a Ibertioga, e Santa Rita do Ibitipoca. 

Os casamentos fora da família, porém, com grupos detentores de portentosas fortunas 

e prestígio sóciopolítico deste Termo e do Sul de Minas, também constituíram  recursos 

basilares para sua projeção como empresários do setor agro-pecuário e escravista da 

segunda metade do século XIX. Para demonstrar estas relações, podemos citar o casamento 

                                                 
421 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.Inventário de Carlos de Sá Fortes. Cx: 281. Ord: 
01. 1876. 1SVC. “Francisco Libânio de Sá Fortes, casado com Augusta Emília de Azevedo Sá morreu em 
22/05/1909, sepultado em Curral Novo assistido  pelos drs Sá e Silva Fortes e H. Vilaça; Casado com 
Augusta Rodrigues de Sá Fortes, com os filhos  Leopoldo, Carlos e José Rodrigues de Sá Fortes, Oswaldo, 
Eugênia. Sogro de dr. Carlos de Silva Fortes, coronel José Jorge de Sá Fortes, c.el Eduardo de Sá Fortes e 
José Guilherme de Almeida”. [Foi] “Grande criador de gado holandês [da província e posteriormente] do 
Estado de Minas; exportador de gado para São Paulo; laticinista concorrente da exposição agropecuária de 
1908 em Belo horizonte com boas classificações; militou na política do regime imperial; presidiu por mais de 
uma vez o município de Barbacena; recusou o título de Barão que lhe foi outorgado por d. Pedro II”. Fonte: 
FONSECA, Luiz Mauro de Andrade da. Troncos familiares de Santos Dumont. (Inédita). 14/11/2007.     
422 : ANDRADE,  Marcos Ferreira de. Op. Cit. P.253-254. Passim. 
423 Ver: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 79. Ord: 08. 1888. 1SVC. Fl. 
51.  “compradores o Dr Carlos Pereira de Sá Fortes e Eduardo Hygino de Sá, residentes neste termo, todos 
conhecidos de mim pelos próprios de que trato e dou fé e das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, 
tambem de mim conhecidas, perante as quaes pelo Outorgante foi dito, que o seu casal era senhor de uma 
herança lhe provio [sic], por falecimento de sua tia Dona Maria Luisa de Sá a a qual [sic] herança, por si e 
como Curador  de sua mulher como de facto vendido Sem aos Outorgados Doutor Carlos Pereira de Sá Fortes 
e Eduardo Hygino de Sá, pela quantia de Rs 8:000$000; á saber dous contos em moveis e semoventes e seis 
contos de reis em bens de raiz; quantia que recebeu  e da quitação e cede na pessoa dos Outorgados todo o 
direito, jus e acção que na referida herança tinha o casal, podendo elle dispor de tudo como lhes parecer,(...)”. 
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de Antonio Franco de Sá Fortes com dona Filomena de Andrade, provavelmente  

descendente da família Andrade originária do Sul de Minas424, assim como a família 

Junqueira425. As famílias Dias Pires, Barbosa, a poderosa família Esteves dos Reis 

compostas por influentes autoridades, proprietários escravistas e fazendeiros locais426, 

também engendraram complexos arranjos familiares com a família Sá Fortes. Os arranjos 

matrimoniais eram conjugados a uma conexão de alianças políticas e de estabelecimentos 

produtivos e escravistas, agregando suas propriedades (em muitos casos fronteiriças) e 

concentrando escravarias por meio de realocações entre propriedades e distritos deste 

Termo.  Como exemplo, podemos citar Julio Dias Pires, fazendeiro local, que se casou com 

Maria Cândida de Sá Fortes, filha de Carlos de Sá Fortes, e que  tocou muitos negócios em 

seus estabelecimentos agro-pecuários com seu sogro, seus cunhados e sobrinhos.   

As conjugações intra e interfamiliares, como afirmou Marcos Ferreira de Andrade, 

reforçavam a composição e a reprodução das fortunas e patrimônios de famílias 

dominantes, exercendo um papel fundamental na manutenção de seu poder econômico e 

político nas localidades onde residiam e nos mercados e centros de poder mais distantes. 

Articuladas sistematicamente com laços matrimoniais exogâmicos entre famílias 

equilibradas em termos de fortuna ou prestígio político, as composições familiares 

endogâmicas, tinham a função, como em outras famílias dominantes de outras regiões do 

império, de realizar o agregamento das propriedades e empreendimentos agro-mercantis, 

evitando, assim, o fracionamento de suas riquezas e unidades produtivas por meio da 

partilha das heranças427. Essas alianças matrimoniais, realizadas dentro das famílias da elite 

política e econômica do Termo de Barbacena, simultaneamente, possuíram a função de 

fixar a identidade da parentela como potentados rurais e escravistas dentro da hierarquia 

socioeconômica do regime de escravidão e concentrar a ascendência política e social em 

suas dimensões.  

Nessa parte da pesquisa complementamos as abordagens realizadas no primeiro 

capítulo em que analisamos os negócios de algumas famílias senhoriais do Termo de 
                                                 
424 Contudo, existem ramos enraizados em Barbacena. Ramos estes diferenciados e distanciados por meio de 
outras relações de casamentos.  
425 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário Cx: 79. Ord: 08. 1888. 1SVC. Ver: 
ANDRADE,  Marcos Ferreira de. Op. Cit. P. 205 251. Passim. 
426 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de José Esteves dos Reis (Capitão). 
Cx: 32. Ord: 12. 1881. 2SVC. Este proprietário rural e escravista possuía cerca de 28 cativos.  
427 Ver: ANDRADE,  Marcos Ferreira de. Op. Cit. P. 252.  
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Barbacena, as conexões de unidades produtivas, as redes de dependência e sistemas 

clientelares construídos com pequenos e médios produtores, meeiros, ex-escravos e 

posseiros, assim como uma sólida rede de sociedades forjadas no calor das relações 

paternalistas entre grupos parentais. Tais relações,  consorciadas com o prestígio político e 

cultural, consolidavam a hegemonia desta família no município e seus arredores indo para 

além de suas fronteiras. De acordo com Stanley. J. Stein, para a região de Vassouras na 

segunda metade dos oitocentos: 

 
A liderança desse grupo heterogêneo [grandes fazendeiros, lavradores 

médios, sitiantes, agregados, etc.] era constituída por um pequeno, mas influente 
segmento de fazendeiros. Numericamente insignificantes, os fazendeiros e seus 
parentes dominavam cada paróquia efetivamente através das eleições, em 
atividades ligadas à justiça (eles eram eleitos juízes de paz), e como oficiais da 
Guarda Nacional. Entre os fazendeiros, algumas famílias ou clãs exerciam um 
papel dominante nos negócios do município428. 

 

 Portanto, para reforçar mais ainda nossas formulações sobre a importância do 

sistema de parentesco na manutenção e concentração do poder político, econômico, cultural 

e social em Barbacena, bem como da organização produtiva desta localidade, devemos 

relatar um processo de divisão de terras que define as fronteiras de propriedades da região, 

sem nos esquecermos de que os empreendimentos agro-pecuários continuaram 

emaranhados entre laços de sociedade e parentela.  

Em 1887, Manoel Maria de Sá Fortes, junto com seu filho, o coronel José Jorge de Sá 

Fortes, procurou o juiz municipal de Barbacena com o fim de realizar uma partilha 

amigável e demarcar suas divisas nas fazendas Jacutinga, Cachoeira e Cachoeirinha. De 

acordo com o  termo de aprovação de louvados do  processo: 
Dizemos nós abaixo assinados que nos achando em sociedade nas fazendas da 

Jacutinga, Cachoeirinha e Cachoeira todas neste Distrito do Curral de comum 
acordo resolvemos a dividir amigavelmente e aprovamos para louvados e 
divisores os Senhores Francisco de Paula Tostes e Manoel Antonio de 
Almeida429. 

                                                 
428 STEIN, Stanley. J. Vassouras: um município brasileiro do café, 1850-1900. trad. Vera Bloch Wrobel. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. P.  152-153. Passim. 
429 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Divisão de Terras. Cx: 151. Ord: 26. 1887. 
2SVC. Fl.03. Sobre as sociedades entre grupos de parentesco do Termo de Barbacena ver: Processo Divisão 
de Terras. Autor: Carlos de Sá Fortes proprietário da fazenda das Gerais, dividindo a fazenda Teixeiras Cx: 
145. Ord: 13 1867, 1 SVC. Ação de interditos possessórios sendo réu: senhor de terras e escravos Manuel 
Antônio Amorim e seu genro, proprietário da fazenda da Serra e dos Coqueiros na paróquia de João Gomes e 
antigo juiz de órfãos da mesma paróquia. Cx: 34. Ord: 08. 1863. 2 SVC.  
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Na divisão das terras entre pai e filho, está a declaração na qual consta que as 

fazendas da Jacutinga fazem divisas com uma das fazendas de Eduardo Higino de Sá 

Fortes e a fazenda de João Pedro de Sá Fortes. A Fazenda da Cachoeirinha também faz 

divisa com uma fazenda de Eduardo Higino de Sá Fortes e com o cunhado de Manoel 

Maria e tio de José Jorge de Sá Fortes, Julio Dias Pires, marido de dona Maria Cândida, 

filha de Carlos de Sá Fortes. Estas fazendas divisam também com a fazenda do Curral que 

era uma das maiores e mais antigas  propriedades desta família. A fazenda da Cachoeira, 

simultaneamente, fazia parte deste complexo de estabelecimentos produtivos controlado 

pelos Sá Fortes e outras famílias ligadas a eles por relações de parentesco e sociedade430.  

Tivemos que nos estender pelas relações familiares e complexos fundiários de 

algumas das mais ricas e influentes famílias do Termo de Barbacena. Famílias que fizeram 

suas fortunas nos envolvimentos com a política local e imperial, na  política de casamentos 

e parentelas, assim como nos setores agro-pecuários e de mercados destinados à produção 

e comercialização de gêneros de abastecimento interno na primeira e na segunda metade 

do século XIX. Todas as histórias relatadas foram necessárias para conseguirmos 

visualizar a construção de um sistema clientelístico entre membros dos grupos dominantes 

e suas diferenciadas categorias sociais, tal como sua extensão aos grupos dominados desta 

localidade, no caso escravos e libertos deste Termo em um processo de transformação dos 

referenciais culturais das relações de trabalho com o fim da escravidão. 

Essas famílias rearranjadas, em um complexo sistema escravista e de concentração 

fundiária, concentravam, por conseguinte, as maiores escravarias deste Termo na segunda 

metade do século XIX. Pela tabela relacionada abaixo é possível perceber que as 

escravarias  compostas de vinte, trinta, quarenta, cinqüenta, setenta, cem e até cento e vinte 

e nove escravos estavam em poder de vinte e dois proprietários escravistas e fazendeiros 

dessa localidade na segunda metade dos oitocentos (5%)431. Cento e trinta e cinco 

inventários não apresentaram cativos. Certamente, muitos dos inventariados dos 

documentos citados, não possuíam cativos ou os libertaram gradualmente ao longo do 

                                                 
430 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Divisão de Terras. Cx: 151. Ord: 26. 1887. 
2SVC. Fl. 04-06. 
431 Devemos afirmar que os vinte e dois documentos constituem cinco por cento no cálculo realizado levando 
em conta os 405 inventários analisados. Caso considerarmos somente 258 documentos, ou seja, 22 
documentos mais 236 que efetivamente constavam escravos a percentagem será de 8,5%.   
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desagregar da escravidão, uma vez que  1888 foi o ano que possui mais inventários 

seguidos e seqüenciados sem a informação da existência de cativos.  

No que remete a outras datas, muitos inventários foram realizados sem apresentar a 

existência de escravos, porém intercalados com volumosos números de documentos 

apresentando elevada gama de escravaria. No entanto, não podemos sustentar essas 

suposições como únicas. Em alguns inventários, não apareceram informações sobre a 

existência de escravos ou, quando aparecem, estão conjugadas a outras informações 

testamentárias de que são libertos condicionais. Porém, quando cruzados com o testamento 

dos inventariados, constatamos que, muitas vezes, realmente estes não possuíam mais 

cativos, pois os haviam doado em vida a seus filhos. Neste sentido,  podemos inferir que 

muitos destes cativos ou libertos condicionais continuavam trabalhando em  propriedades 

da família, no caso, em suas casas, suas fazendas ou propriedades de seus filhos. Logo, não 

possuíam escravos, mas não exatamente deixaram de ser servidos pelo trabalho cativo e 

por libertos em sua propriedade e, portanto, não deixaram de se constituírem como 

senhores ou ex-senhores conectados à manutenção do domínio escravista432. 

No testamento de Miguel José de Siqueira, proeminente fazendeiro de Barbacena 

datado de 1880, não há menção à existência de escravos. Em seu testamento, no 

arrolamento dos bens em seu inventário datado de 1882, não consta nenhuma escravaria. 

Porém, no inventário de sua esposa, dona Minervina Augusta Teixeira, está arrolada a 

existência de 24 escravos, sendo que três são libertados por seu testamento feito em 1874 e 

aberto em 1879. Portanto, vinte e um  escravos permanecem em cativeiro433. 

 O caso de dona Possidônia Eleodora da Silva, mãe do Conde de Prados, também 

contribui para reforçar as reflexões acima elaboradas. Essa senhora ordenou em  

testamento que seus testamenteiros libertassem seus três cativos após a sua morte com o 

encargo de trabalharem o tempo que fosse preciso para pagar suas dívidas. Desta maneira, 

seus cativos continuariam a servi-la até que falecesse e  somente a partir da data de seu 

                                                 
432 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Testamento. Cx: 282. Ord: 02.1SVC. 1870. 
Anexo Inventário.  Cx: 76. Ord: 01.1876.2SVC. Contas de Testamentaria.Cx:58. Ord: 05. 1877. 1SVC.  
433.Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Testamento de Miguel José de Siqueira. Livro de 
Registro de Testamento. Nº. 17. CX: 286. Ord: 05. 1880. 1SVC. Arquivo Histórico Municipal “Professor 
Altair Savassi”. Inventário de Miguel José de Siqueira. Cx: 93. Ord: 14. 1882. 1SVC. Arquivo Histórico 
Municipal “Professor Altair Savassi”. Testamento de dona Minervina  Augusta Teixeira. Livro de Registro de 
Testamentos. Nº. 17. Cx: 286. Ord: 05. 1874. 1SVC. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. 
Inventário de Dona Minervina Augusta Teixeira. Cx: 151. Ord: 13. 1883. 1SVC. 
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falecimento seriam libertos. Dona Possidônia fez seu testamento em 1870 e veio a falecer 

em 1876, ou seja, transcorreram seis anos em que seus cativos ficaram em seu poder. 

Ainda em seu inventário, está clara a informação que esta doou parte de sua escravaria a 

seu filho, o “visconde de Prados”. Desta maneira, ela libertou parte de seus escravos e 

doou a outra parcela de seus cativos a seu filho434.   

As demonstrações que realizamos no primeiro capítulo foram reforçadas pela 

correlação do padrão de posse de cativos constatada pela leitura e cálculo dos 405 

inventários encontrados para os anos de 1871 a 1888 em Barbacena. Em duzentos e trinta e 

seis inventários, está declarado que os inventariados (59%) possuíam de 1 a 19 cativos, 

mantendo essa composição até os anos finais do regime escravista. Realidade que 

reproduziu, em uma mediação real, as bases e formas de articulações da hegemonia 

senhorial da localidade. Assim como reproduziu também a política gradualista de 

libertação e atrelamento da mão-de-obra liberta no processo gradual de emancipação do 

braço escravo.  

Caso sejam reunidos todos o inventários que possuíam escravos arrolados nas 

descrições de seus bens, teremos, para 1871 até 1888, 258 inventários contra 135 que não 

apresentam cativos como bens a serem avaliados. Desse total, 12 inventários estavam 

fragmentados, o que impediu a retirada de alguma constatação. Porém, esses documentos 

podem aumentar a quantidade das ausências e das permanências na composição de 

proprietários de escravos do Termo de Barbacena para nosso período.  

Desta forma, mesmo que majoritariamente os inventariados deste Termo, no período 

de 1871 a 1888 possuíssem  cerca de um a dezenove escravos, uma realidade desponta de 

nossos cálculos e análises. Como afirmou Marcos de Andrade para sua região e período, 

defendemos  a existência de uma considerável concentração de escravos para o Termo de 

Barbacena435 até os últimos anos da escravidão no Brasil.   

 Veja a tabela:  

  

      

                                                 
434 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Dona Possidônia  Leodora da Silva. 
Cx: 76 Ord: 01. 1876. 2 SVC. 
435 Ver: LIBBY, Douglas, Cole. Op. Cit. P. 106. 
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PROPORÇÃO DE ESCRAVOS SEGUNDO OS INVENTÁRIOS DO TERMO 

DE BARBACENA. (1871 - 1888). (n/c- não consta ou fragmento.). 

Inventários encontrados para Barbacena Número de Inventários Percentuais 
Documentos sem escravos 135 33 % 
Documentos com 1 a 19 escravos 236 59 % 
Documentos com 20 a 129 escravos 22 5 % 
Documentos que faltam folhas ( N/C)  12 3 % 
Total de documentos 405 100 % 
Fonte: Todos os inventários encontrados no Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair 
Savassi”. 
 
 

PROPORÇÃO DE ESCRAVOS DEMONSTRADA NOS 405 INVENTÁRIOS 
ENCONTRADOS PARA DÉCADAS DE 1870 E 1880. 

 
1871-1879 

Padrão de posse Nº escravos % Nº inventários 
1-19 882 59% 150 

20-129 570 41% 13 
Não cita escravos - - 69 

Falta parte   - - 10 
Total. Doc 1392 100% 242 

1880-1888 
Padrão de posse Nº escravos % Nº inventários 

1-19 505 68% 86 
20-129 234 32% 9 

Não cita escravos -  66 
Falta parte   -  2 
Total. Doc 739 100% 163 

Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventários. 
     1SVC e 2SVC. 1871-1888.  
 

Nas abordagens de Marcos de Andrade para o Sul de Minas436  no que toca seu período 
(1799-1850): 

Ainda que no cenário que se descortina, num primeiro momento, seja marcado 
pela predominância de pequenos senhores de escravos, a concentração de cativos 
na composição das escravarias para alguns distritos, veremos que uma grande 
porcentagem vivia em grandes unidades escravistas. E isto poderia fazer uma 
grande diferença nas relações entre senhor e escravo na construção de estratégias 
de sobrevivência de ambos os lados437.  

 
Entre os quatrocentos e cinco inventários, principalmente naqueles que possuíam 

escravos arrolados nas descrições dos bens, pudemos calcular, que cerca de cento e 
                                                 
436 ANDRADE,  Marcos Ferreira de. Op. Cit. P.273. 
437 Ibidem.Op. Cit. P.277. 



283 

 

cinqüenta inventários respeitantes a proprietários do Termo de Barbacena de 1871 a 1879 

detinha uma escravaria que variava de um a dezenove escravos, e reunidos congregavam 

oitocentos e oitenta e dois cativos (59%) que estavam sob o domínio desses senhores. 

Contudo, somente treze documentos declararam uma escravaria de vinte a cento e vinte e 

nove cativos, ou seja, somente treze (13) senhores concentravam cerca de 570 (41%) 

cativos em suas unidades produtivas438.  

 Nos anos de 1880 até 1888, oitenta e seis documentos de proprietários escravistas de 

um a dezenove cativos descreviam cerca de quinhentos e cinco escravos (505). Essa queda 

do número de cativos sob o controle dessa categoria de proprietários aponta para duas 

direções: primeiro, a efetivação de uma crescente libertação gradual por meio da justiça e 

de ações paternalistas dos senhores locais. A segunda direção seria pela venda de cativos de 

pequenos senhores para os maiores proprietários da localidade e de fora do Termo. Porém, 

constatamos nas 421 escrituras de compra e venda de escravos, que a entrada de escravos 

ocorrera em números bem mais significativos do que as vendas de cativos realizadas para 

fora de Barbacena nesse mesmo período. Mesmo assim, o que podemos avaliar é que a 

proporção de cativos vendidos para dentro do Termo de Barbacena não acompanhou a 

redução da população escrava e o aumento de negros e mestiços livres  cada vez mais 

crescente aqui nesta localidade, como em várias partes do império nos últimos anos da 

escravidão.  

No concernente aos inventários que apresentavam proprietários com mais de vinte 

escravos, também é notória uma acentuada queda, sendo que essa realidade, no entanto, não 

abrandou a relativa concentração da mão-de-obra escrava do Termo. No período entre 1871 

a 1879, 570 cativos estavam sob o poder de proprietários detentores de uma escravaria com 

mais de vinte escravos. Já no período entre 1880 até 1888, os proprietários, por meio de seu 

inventariante, demonstram concentrar em suas propriedade 234 escravos (32%). A queda 

nessa categoria de senhores escravistas também não é desprezível, representando 336 

                                                 
438 Devemos deixar claro que segundo o recenseamento de 1872, o Termo de Barbacena possuiu uma 
população escrava equivalente a 10.348 cativos na década de 1870. Estas abordagens estão sendo feitas tendo 
como pressuposto os inventários encontrados no Arquivo Histórico Municipal de Barbacena. Entretanto, 
muitos inventários ainda podem estar perdidos nos porões de alguns cartórios e de algum fórum local que 
ainda não foi liberado para doações, portanto tornando impossível nosso acesso. Devemos acreditar que 
existiram muito mais inventários para esta data. Mas estes documentos encontrados quando cruzados com 
outras fontes podem nos fornecer uma representação muito aproximada da configuração da escravaria deste 
Termo, assim como o processo de libertação dos escravos e as perspectivas senhoriais a cerca da Abolição.    
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escravos a menos439. Contudo, não mais sob o controle de treze senhores e sim de nove (9) 

na década de oitenta, podendo haver muito mais escravos concentrados, uma vez que 

muitos senhores escravistas sobreviveram às décadas de 1880, libertando seus cativos 

períodos antes da Abolição ou mesmo com a promulgação da lei de 13 de maio de 1888. 

Como foi o caso de muitos senhores da família Sá Fortes que faleceram após o fim do 

escravismo, como dona Maria Luiza de Sá Fortes, Manoel Maria de Sá Fortes, Eduardo 

Higino de Sá, Carlos Pereira de Sá Fortes e outros fazendeiros como José Ribeiro Nunes, 

Francisco Libânio de Sá Fortes. Senhores que concentraram uma das maiores escravarias 

desse Termo, libertando, no caso da família Sá Fortes, suas escravarias, aproximadamente, 

dias anteriores ao fim definitivo da escravidão, como  em 03 de maio de 1888. Esse 

processo será abordado mais adiante com mais pormenores.  

Nessa direção, acreditamos que, certamente, estavam concretizando-se muitas 

libertações feitas de forma gradual nessa região, por meio de um forte poder paternalista 

habilmente mantido nas mediações do costumeiro e cotidiano entre senhores e escravos. 

Vimos as expressões desse poder nas discussões das ações de liberdade, alforrias e ainda o  

veremos nas abordagens sobre os testamentos e sobre alguns contratos de trabalhos forjados 

entre antigos senhores com seus ex-escravos nos períodos de 1871 até 1888. 

As demonstrações de Marcos Ferreira de Andrade para o Sul de Minas, malgrado 

nosso recorte se remeter à segunda metade do século XIX, parecem convergir com o que o 

conteúdo dos inventários e o dados do Recenseamento Geral de 1872 apontam para o 

Termo de Barbacena, mesmo para as últimas décadas do regime escravista.   Pela tabela 

que agregou o conteúdo da escravaria,  arrolada nos inventários encontrados no arquivo 

histórico de Barbacena, podemos demonstrar uma concentração cativa “nada desprezível” 

como defende Marcos de Andrade, bem como uma libertação acentuadamente gradativa e 

controlada em campo costumeiro tradicional, como será possível constatar na análise dos  

testamentos. Contudo, não isentas de temores senhoriais, pressões escravas pela liberdade e 

tensões entre famílias cativas e de libertos com seus antigos senhores.  

                                                 
439 A diminuição da população escrava do Termo de Barbacena é perceptível, principalmente quando 
percebemos que de 1392 cativos arrolados na agregação de inventários de senhores de 1 a 19 escravos com os 
documentos de proprietários com mais de vinte cativos de 1871 a 1879, cai para 739 nos anos de 1880 a 1888, 
ou seja, uma diminuição de 653 cativos ao longo do avançar destas duas décadas. 
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Como pudemos constatar, no Termo de Barbacena, a perda de legitimidade do regime 

escravista avançava a passos acelerados, como em outras e diferenciadas regiões do Brasil. 

Nos inventários, as formas de libertações encontradas e algumas referências a libertações 

realizadas em vida pelo proprietário ressaltam as demonstrações das duas componentes que 

o cruzamento das ações, autos e manutenções de liberdade, assim como alguns testamentos, 

já apresentados, materializaram ao longo desse trabalho: primeiro as pressões e o aumento 

dos questionamentos do poder senhorial e a preocupação deles em concentrar essas 

libertações em campo costumeiro em relações cotidianas. Segundo, a força do controle 

gradualista nas formas de libertações asseguradas por um reordenamento das relações e 

procedimentos paternalistas na segunda metade do século XIX. Reordenamento que 

proprietários definiam e redefiniam política e socialmente, tentando manter e reproduzir o 

ideário de que não eram contra a liberdade enquanto direito. Porém, deixavam claro, em 

seus procedimentos e cuidados em utilizar as regras jurídicas, que tais liberdades deveriam 

se materializar da forma mais ordenada e controlada possível.A indenização da propriedade 

escrava e o direito de propriedade deveriam ser as bases fundamentais da ordem, da 

segurança pública  e da hegemonia senhorial e paternalista. Portanto, a propriedade de um 

homem sobre o outro e sobre o fruto de seu trabalho deveria ser considerado legal, legítima 

e, portanto, respeitada até onde fosse possível. Caso não houvesse uma libertação 

disciplinada e ordeira feita nessas premissas, a ordem e a segurança pública em Barbacena 

e no império estariam ameaçadas por possíveis desordens, causadas pelo elemento da 

desordem e do caos, na perspectiva senhorial,  “o escravo transformado em homem 

livre”440.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
440 “Na verdade, a unidade alcançada em torno da questão abolicionista, em princípios de 1888, se constituiu 
sobre aquela primeira versão. Ela se realizava em nome da ordem e identificava e se propunha a controlar, 
com o reconhecimento legal da liberdade, o elemento  básico da desordem e desorganização: o escravo 
transformado em homem livre”. MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio. Op. Cit. P. 208. 
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CAPÍTULO V 

Inventários, Testamentos e Contratos: A abolição da escravidão em 

Barbacena.   
As formulações sobre o apego  à propriedade escrava, bem como sua perspectiva 

indenizatória associadas a um ideário de liberdade controlada e atrelada aos valores 

senhoriais, são ressaltadas nos textos de alguns inventários, quando aparecem libertando 

crianças escravas e escravos idosos. Desta maneira, era mantida a ferrenha perspectiva 

senhorial do pagamento pela liberdade defendida por meio do recurso do pecúlio ou por 

meio do trabalho também neste Termo. Essas premissas básicas da libertação gradual, na 

visão senhorial, eram consubstanciadas através das argumentações de senhores, juizes, 

advogados  que circulavam nas dimensões da lei de 1871 (pecúlio, serviços dos ingênuos), 

da Lei dos Sexagenários ou via prestações de serviços. 

Muitas indenizações aparecem sendo engendradas por escravos idosos que possuíam 

seu valor, estipulado em quantias pequenas através de acordos cotidianos com seus 

senhores. Já citamos o caso do escravo Pedro Africano que conquistou sua liberdade por 

acordo com seus senhores, na idade de sessenta e um anos e doente, em 1873. Contudo, não 

a conseguiu sem uma indenização equivalente a  vinte mil-réis.  

Em 1883, no inventário de Minervina Augusta Teixeira441, cujo inventariante  era o 

seu marido Miguel José de Siqueira, irmão do nosso já conhecido senhor de escravos local 

José Miguel de Siqueira, estão declarados três cativos que formam uma família, sendo 

listados nos arrolamentos de bens semoventes. Porém, neste inventário, em seu arrolamento 

está contida a informação de que são ex-cativos. O que nos chamou atenção é que são 

declarados como libertos no dito documento, mas continuaram arrolados como cativos, 

contendo inclusive seus preços descritos nas avaliações. Quando cruzamos estas 

informações com o testamento da inventariada, constatamos que essa senhora realmente 

declarou sua vontade de que essa família escrava ficasse livre após sua morte, sendo esta a 

única condição estipulada para além de seu falecimento: “Declaro que por meo 

                                                 
441 Voltando às relações de políticas matrimoniais entre membros dos grupos dominantes locais em 
Barbacena, cabe ressaltar que dona Minervina Augusta Teixeira, mulher de Miguel José de Siqueira 
fazendeiro escravista local, cunhada de José Miguel da Siqueira, é irmã do poderoso fazendeiro e político do 
Termo de Barbacena Antonio Teixeira de Carvalho e de João Gualberto Teixeira de Carvalho, proeminente 
político, comerciante e proprietário local.  
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fallecimento, meo testamenteiro passará carta de liberdade a Anastácia, parda, e a seus dous 

filhos Galdino e Eugenio sem condição alguma”442.   

Dona Minervina liberta essa família escrava em seu testamento escrito e registrado 

em 1874. Entretanto, tal documento é aberto em 1879, após transcorridos cinco anos em 

que esses escravos permaneceram nesta condição. Por isso,  quando encontramos essa 

família arrolada com valores estabelecidos, portanto, ainda com seus membros 

considerados escravos, mas com marcações salientando que eram libertos, nasceram 

algumas indagações: ficaram estes cativos realmente libertos após a abertura do testamento 

de dona Minervina? Teriam sido libertados, mas mantidos sob o domínio senhorial dos 

herdeiros da inventariada, mesmo como libertos numa condição muito próxima da 

escravidão? Acreditamos que sim, principalmente porque neste mesmo inventário está no 

arrolamento um escravo de nove anos, ou seja, nascido após a Lei do Ventre Livre, mas que 

continuava a ser mantido como cativo. Inclusive, esse escravinho está arrolado com seu 

valor declarado de 600$000 (seiscentos mil-réis).  

Quando cruzamos o testamento de dona Minervia Augusta de Teixeira com seu 

inventário, percebemos que essa senhora libertou seus cativos em sua vontade. Porém, estes 

ainda continuaram, pelos menos nos períodos da feitura do inventário (1883), como cativos 

em sua fazenda juntamente com vinte e um (21) escravos que não foram libertados de 

maneira nenhuma segundo suas decisões implícitas em testamentaria. Estaria dona 

Minervina realizando esta sua determinação por afeição a esta família escrava? Estaria essa 

proprietária na contingência do aumento das pressões escravas na região, seja em ambiente 

costumeiro e privado ou por meio da lei, buscando respaldar sua ascendência moral perante 

seus demais escravos? Ou somente realizando uma atitude paternalista antiga de outorgar a 

liberdade por meio de gratidão aos bons serviços prestados? Todas essas situações e 

convicções foram possíveis ao longo período escravista. Todavia, na segunda metade do 

século XIX, os significado do paternalismo e das relações sociais, bem como seus 

referenciais culturais passavam por sérias transformações. Fato este que fazia, nesse 

contexto de desagregação da escravidão, com que todas essas crenças e procedimentos se 

complementassem, inclusive para manter controle social sobre o restante da escravaria. 

                                                 
442 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento. Nº 17. 
Testamento de dona Minervina Augusta Teixeira. Cx: 286. Ord: 05. 1SVC. 1874. Aberto em 1879. Fl. 19. 
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Está inerente a essas relações um vigoroso poder gradualista nas relações cotidianas e 

tradicionais construídas entre senhores  e seus escravos443.    

 Em um inventário datado de 1873, está declarado um escravo filho de (...) cujo nome 

é Pedro Pardo, que, segundo as informações desse documento, se encontrava livre e com 

idade de sete anos. Porém, encontra-se avaliado na descrição dos bens de seu antigo 

proprietário pela quantia de 600$000 (seiscentos mil-réis). Essas informações indicam 

certamente que ele permanecia ou como escravo, ou mesmo como liberto sob a tutela dos 

herdeiros do finado proprietário, assim como sua família também poderia continuar 

permanecendo cativa. Isso pode ser comprovado principalmente pela informação que se 

encontra incompleta sobre a filiação do cativo unida à idade do escravo, sete anos, e ainda a 

sua situação de continuar sendo inserido com valores nos bens de seu antigo senhor444.  

 No inventário de dona Senhorinha Bernardina Pamplona, existe a declaração  de que 

ela possuía uma significativa escravaria equivalente a 23 cativos445. Contudo, em seu 

testamento, essa proprietária liberta três de seus cativos, condicionalmente, por meio de 

prestações de serviços após se tornarem libertos. Nesse sentido, além de manter a maioria 

de seus escravos em sua propriedade (20), mantém seus libertos ainda atrelados a sua 

fazenda. Quando cruzamos as informações do testamento com as do inventário dessa 

senhora, descobrimos que os cativos libertados através da verba testamentária continuaram 

lançados como escravos nos bens da família senhorial com seus preços destacados. No 

inventário de Ana Josepha da Costa, datado de 1878 consta a  propriedade de um cativo e 

sua libertação condicional por meio de serviços prestados após a sua morte446. O senhor  

Domiciano Ferreira Campos  possuía escravos. Todavia,  em seu inventário, está contida a 

informação de que o escravo Benedito e sua mulher não serão descritos nos arrolamentos 

de seus bens, devido a estarem livres. De fato, esses dois cativos não aparecem descritos, 

                                                 
443 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de dona Minervina Augusta Teixeira. 
Cx: 151. Ord: 13. 1883. 1SVC. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de 
Testamento. Nº 17. Testamento de dona Minervina Augusta Teixeira. Cx: 286. Ord: 05. 1SVC. 1874. Aberto 
em 1879.  
444 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Senhorinha Maria de Jesus. Cx:165. 
Ord: 09. 1873. 2SVC. 
445 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de dona Senhorinha Bernardina 
Pamplona. Cx: 72. Ord: 02. 1SVS. 1880. 
446 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Anna Josepha da Costa. Cx: 152. 
Ord: 09. 1SVC. 1878. 
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uma vez que em seu inventário não consta nenhum escravo447. No inventário do poderoso 

fazendeiro Francisco de Assis Pacheco Penna, realizado no ano de 1887, também não 

consta  a existência de nenhum escravo448. Porém, já constatamos através de outras fontes, 

como seu testamento, que esse fazendeiro possuía uma ampla escravaria. Em sua 

testamentaria, esse fazendeiro liberta condicionalmente, todos os seus escravos doando, 

como vimos em partes anteriores deste trabalho,  vastas áreas de sua fazenda ao mesmo 

tempo em que colocava severas condições inerentes à tomada de posse e usufruto destas 

propriedades.  

Diante de todas estas diferenciações de comportamento de fazendeiros e senhores de 

escravos na segunda metade do século XIX em Barbacena, e possivelmente para outras 

áreas de Minas e até do império, acreditamos pelo cruzamento dos testamentos e 

inventários entre muitas outras fontes, que esses libertos eram lançados com suas 

valorações no arrolamento como parte da escravaria de propriedade do inventariado; 

mesmo quando os cativos eram libertados em testamentos e por meio de inventários449. 

Documentos onde muitas vezes eram declaradas as cartas de alforria. Neste sentido, o 

intrigante é que estes libertos estão sendo mantidos como escravos até prestarem seus 

tempos de serviços ou mesmo pagarem as dívidas do seu antigo senhor. Desta forma, esses 

ex-cativos continuavam permanecendo próximos dos herdeiros de seus antigos 

proprietários em uma condição de domínio paternalista muito semelhante à relação mantida 

com seus senhores nos tempos em que eram cativos.  

Outra situação no Termo de Barbacena que nos chamou atenção foi à manutenção de 

vários filhos de escravas libertados pela Lei do Ventre Livre arrolados como escravos, com 

inclusive seus preços estabelecidos na descrição dos bens. Sabemos que isso foi uma 

                                                 
447 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.Inventário de Domiciano Ferreira Campos. Cx: 
47. Ord: 05. 1SVC. 1888. 
448 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.Inventário de Francisco de Assis Pacheco Penna. 
Cx: 68.  Ord: 26. 1SVC. 1887. 
449 Uma razão possível  para continuar a colocar o valor de escravos libertos em testamento no inventário 
pode ser porque o proprietário com herdeiros pudesse somente libertar escravos em testamento no valor de 
1/3 dos seus bens sob pena do testamento ser contestado pelos herdeiros. Contudo, isso obviamente não vale 
para crianças libertadas pela lei de 1871, de forma que uma mentalidade escravista atravessava à própria 
justiça local e está também subjacente a esta prática. De toda forma, se registram a informação de que são 
libertos, não podem ser mais vendidos, ainda que vivam em situação análoga ou quase idêntica à escravidão. 
Estes casos nos soaram muito interessantes! 
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atitude comum tomada por muitos senhores em suas fazendas nos interiores do império e 

onde possuíam fortes redes de clientelismo nas esferas judiciais e sociais nas localidades 

onde dominavam política e economicamente. Stanley Stein abordou processos posteriores à 

lei de 1871 em que segundo depoimentos de autores contemporâneos muitos “senhores 

escravistas” cuidavam para que muitos filhos de mães escravas continuassem  sendo 

“criados como escravos e exatamente nas mesmas condições que estariam se a lei  de 1871 

não existisse”. De acordo com Stein:  “os Fazendeiros se acomodaram às modificações 

legais em sua propriedade escrava causada pela lei e com a frase “apenas seus serviços” ou 

“ serviços prováveis” acrescentada, listavam e davam preços aos ingênuos com todos os 

outros escravos”450.  

Joseli Mendonça faz citações em seus trabalhos sobre denúncias de políticos como as 

do  Deputado Aristides Espínola na Assembléia Geral, que declarava a burla da Lei do 

Ventre Livre, por meio da venda de libertos órfãos em hastas públicas, divulgadas por 

edital praticada por vários senhores de Barra Mansa e corroborada por autoridades locais451.  

No contexto da segunda metade do século XIX, diferenças nos procedimentos para 

com os libertos pela lei de 1871, em Barbacena, concretizaram-se em relação às 

considerações de Stein e tenderam a convergir com as colocações sobre a burla desta lei tão 

denunciada pelo deputado citado por Joseli Mendonça.  Duas componentes básicas dessas 

nossas constatações são ensejadas pelas descobertas ao longo das análises dos 405 

inventários posteriores ao ano de 1871. Primeiro, constatamos o lançamento assim como no 

caso de muitos escravos libertados em testamentos de forma condicional, de crianças 

nascidas após a Lei do Ventre Livre listadas como escravos e com preços estipulados, 

relatando seus valores nas avaliações, não de seus serviços como afirma Stein, mas de suas 

próprias pessoas452.   

                                                 
450 STEIN, Stanley. J.Vassouras: um município brasileiro do café, 1850-1900. Op. Cit. P. 273. 
451 MENDONÇA, Joseli Nunes. Entre a mão e os anéis: a lei dos sexagenários e os caminhos da abolição no 
Brasil. P. 79. 
452  Encontramos ingênuos sendo lançados em inventários como escravos até aproximadamente 1881, não são 
muitos documentos é verdade, mas quando cruzados com vários outros que apresentam crianças escravas 
nascidas  real ou supostamente antes da lei 1871, estas relações ficam bem mais emaranhadas e ambíguas 
como diria Giovanni Levi . Ver: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário. Cx: 21. 
Ord: 25.  1875. 1SVC. Inventário. Cx: 27. Ord: 22. 1875. 1SVC. Inventário. Cx: 71. Ord: 11. 1875. 1SVC. 
Inventário. Cx: 80. Ord: 12. 1875. 1SVC. Inventário. Cx: 151. Ord:03. 1880. 1SVC. Inventário. Cx: 26. Ord: 
21. 1 SVC. Inventário. Cx: 64. Ord: 09. 1878. 2SVC.   
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A respeito das abordagens de Stein, sobre os ingênuos, devemos observar para o 

Termo de Barbacena que uma crescente quantidade de ingênuos arrolados com suas mães 

escravas tendo seus serviços avaliados nos inventários começa a aparecer por volta de 

1875, modestamente, assumindo uma maior escala somente a partir de 1880. Só a partir de 

1885 os ingênuos são efetivamente declarados  em larga escala, fazendo companhia a suas 

mães nos inventários.  Em um inventário de um senhor de escravos de nome Carlos José 

Pereira datado de novembro de 1880, constam crianças cativas nascidas aproximadamente 

em novembro de 1871, ou seja, após a Lei do Ventre Livre, porém listadas como cativas 

deste senhor453. 

Em cerca de 30 inventários, encontramos crianças cativas que, segundo suas idades 

declaradas nos arrolamentos, nasceram muitas no ano de 1871, porém, meses antes da 

promulgação da Lei do Ventre Livre. Muitas outras crianças escravas estão relacionadas 

com idades que indicam que nasceram alguns anos antes da referida lei. Realmente essas 

crianças escravas podem ter nascido meses e anos anteriores à promulgação da lei de 1871, 

sendo, desta forma, legalmente mantidas como escravas. Contudo, acreditamos, a título de 

inferências, que muitos senhores pudessem alterar as idades dos cativos no momento da 

matrícula ou batismos dos mesmos, declarando a idade de muitos infantes como se 

tivessem nascidos antes da lei de 1871 com o objetivo de não perder sua força de trabalho 

escrava, muito menos seu investimentos e seu poder senhorial perante a força da lei454. 

Essas possibilidades eram reais segundo alguns políticos e autoridades religiosas 

contemporâneas locais455. De acordo com Chalhoub: 
Alguns padres queriam saber como verificar a data precisa de nascimento dos 

indivíduos levados à pia batismal. Ou seja, não tinham como detectar possíveis 
fraudes de senhores que, para escapar aos efeitos da lei, declarassem o 
nascimento de filhos de suas escravas em datas anteriores a 28 de setembro de 
1871. A orientação do ministro, barão de Itaúna, aos párocos  foi para que 
simplesmente acreditassem na palavra dos senhores. Deixassem o assunto “a 

                                                 
453Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Inventário. Cx: 151. Ord: 03. 1880. 1SVC. 
454 Outro fator que a elevada presença de crianças escravas nas escravarias deste Termo denota, é uma força 
muito grande na reprodução natural cativa e uma grande presença da família escrava nas comunidades rurais e 
urbanizadas de Barbacena. Estas constatações de um grande número de crianças mantidas ou nascidas em 
cativeiro reforçaram nossas demonstrações sobre a existência de uma antiga tradição concernente à formação 
e reprodução de  famílias escravas nesta localidade. 
455 Em cerca de 73 inventários encontramos cativos arrolados variando de uma idade de 2 a 15 anos, durante 
os anos de 1871 até 1888. Incluindo entre estes, muitas crianças nascidas após 1871 e mesmo assim 
continuavam arroladas como escravos contendo até seus preços de avaliação. Arquivo Histórico Municipal 
“Professor Altair Savassi”.  Inventários 1 SVC e 2 SVC.1871-1888. 
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própria consciência” deles, pois que “o caráter brasileiro é avesso a fraudes 
repugnantes aos sentimentos religiosos”456.   

    
No que concerne ao Ministério da Agricultura e referente à Seção Império do Estado 

imperial do Brasil, Sidney chalhoub argumentou sobre os calorosos debates entre chefes de 

seções, ministros e conselheiros de Estados que se digladiavam em torno dos problemas da 

condição civil dos ingênuos. Esses chefes e ministros buscavam defender, 

majoritariamente, a permanência de crianças sob o domínio de seus patronos e senhores de 

suas mães. Chalhoub explicou que as autoridades responsáveis pelas delegações e 

regulamentações tangentes à fiscalização e ordenamento de jurisprudências e políticas de 

controle e instrução de libertos pela lei de 1871, estavam envolvidas em graves problemas. 

Problemas estes que giravam em torno da falta de recursos financeiros,  em suas 

concepções, para assumir o encargo de sustentar e instruir as crianças libertadas pela lei de 

1871. Esses problemas se reproduziam em decorrência de uma série de dificuldades 

político-econômicas do governo, inclusive com a conjuntura da guerra do Paraguai na 

década de 1870. Neste sentido, a ampla defesa de que os ingênuos permanecessem com os 

senhores de suas mães até a idade de 21 anos se fez preponderante. 

 Nestas abordagens, Chalhoub demonstrou que, aos juízes de órfãos de cada 

município, cabia fiscalizar as associações de expostos, particulares e locatários de serviços 

desses ingênuos. Porém, a lei de 1871 não previa a fiscalização dos procedimentos 

instrutivos em relação aos senhores de escravos e fazendeiros. Esse autor ressalta as 

contradições do “ramerrão” de conselheiros, em torno da permanência dos ingênuos com 

seus patronos em razão dos “valores da Família” em resposta à idéia de manter escolas e 

associações agrícolas congregando, nesta direção, o braço escravo e  o trabalho dos 

ingênuos na administração de companhias. Tais conselheiros preferiam, desta forma, 

mantê-los em convívio com o trabalho escravo  na  unidade produtiva escravista onde 

nasceram. Para isto, afirmavam-se na consideração cada vez mais crescente, na segunda 

metade do século XIX, da manutenção da família escrava e na permanência do Ingênuo 

próximo  a  sua mãe457.  
Acho que a contradição do princípio geral justificar-se-ia por meio do 

ramerrão senhorial costumeiro sobre os “laços de família”. Não convinha que as 
mães escravas e seus filhos livres fossem separados em “tenra idade”. 

                                                 
456 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis, historiador. Op. Cit. P. 269-270. Passim. 
457 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis, historiador. Op. Cit. P. 276-279. Passim. 
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Desnecessário dizer, todavia, que eventuais “concessões” à família escrava eram 
antes conquistas dos cativos do que a bondade senhorial458.    

     

 Concordamos, plenamente com Sidney Chalhoub, que a família escrava se constituiu 

como uma longa e complexa conquista dos escravos. Isto também em relação ao Termo de 

Barbacena. Uma conquista que era e precisava ser reafirmada a cada dia no costume e na 

tradição, não obstante a lei de 1869 que proibia a separação da família cativa e os 

dispositivos que a lei de 1871, a qual reforçava essa conquista, criando limites nos quais os 

senhores deviam se manter. Joseli Nunes Mendonça afirmou que as considerações legais da 

Lei do Ventre Livre regulamentavam que os filhos das escravas, mesmo ainda cativos, não 

poderiam ser afastados de suas mães e seus pais antes dos 12 anos, assim como não 

deveriam ser separados os cônjuges cativos. Neste sentido, em nossa concepção, essas 

determinações criavam formas legais de manter não só a família escrava congregada, como 

uma conquista escrava ao longo dos séculos, mas também reafirmava mecanismos para 

mantê-la próxima de seus antigos ou atuais senhores. As colocações de Mendonça foram 

reforçadas em seu trabalho, com as reflexões sobre o Projeto Saraiva Cotegipe que resultou 

na Lei dos Sexagenários. Tais colocações relacionavam-se também à família escrava e aos 

limites dos libertos que deveriam continuar próximos de seus “patronos”, segundo a 

posição de muitos parlamentares e representantes dos setores dominantes adeptos do 

atrelamento dos ex-cativos. De acordo com a autora, esse projeto, com suas emendas e 

disposições legais direcionadas, foi consolidado, em uma de suas faces,  para reforçar o 

poder senhorial em libertar gradualmente e colocar limites à liberdade de escolha. Esse 

projeto visava também a  controlar a força de pressão dos escravos e libertos cada vez mais 

acelerada e volumosa nos últimos anos da escravidão no Brasil. De acordo com Mendonça: 
A manutenção  da proximidade entre membros da  família já havia sido 

prevista pela própria lei de 1871 quando determinara que, em casos de 
transmissão de escravos, os cônjuges não poderiam ser separados, como também 
não poderiam ser separados os filhos menores de 12 anos do pai e da mãe. Assim, 
o Projeto Saraiva, se compararmos ao Projeto Dantas no que diz respeito às 
restrições que fazia em relação aos libertos, impunha maiores limites às suas 
possibilidades de escolha e tal restrição tendia a fazer com que eles 
permanecessem no domínio dos antigos senhores459.  

 

                                                 
458 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis, historiador. Op. Cit. P. 278. 
459 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Entre a mão e os anéis. Op. Cit. P.110. 
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Sidney Chalhoub defende, em seu trabalho, que o aumento do tráfico interprovincial 

de escravos aumentou e agravou as tensões sociais inerentes aos estabelecimentos 

produtivos ao regime escravista. Segundo suas abordagens, os cativos nordestinos eram 

violentamente separados de suas comunidades e redes familiares para trabalhar em fazendas 

de café e em unidades produtivas voltadas para o abastecimento interno. A concentração 

desses cativos em várias regiões agro-exportadoras do Sudeste do Império  alimentou as 

concepções senhoriais do “negro mau vindo do norte”.Na  formulação de Chalhoub, “seus 

crimes e revoltas coletivas provocaram nos proprietários tais sentimentos “generosos” pela 

família escrava”460. Nossas reflexões convergem com as de Sidney Chalhoub, porém, em 

relação ao Termo de Barbacena, as complexidades e ambigüidades inerentes às relações de 

senhores com a comunidade e famílias escravas possuíram algumas descontinuidades e 

diferenciações, no que concerne aos antigos e costumeiros investimentos de proprietários do 

interior de Minas nas famílias escravas na composição de suas escravarias.  

Veja a tabela abaixo:  

   

FAMÍLIAS ESCRAVAS INDICADAS NOS INVENTÁRIOS QUE 

CONTINHAM ESCRAVOS461. 

Inventários encontrados para Barbacena Número de Inventários Percentuais 
Indicação de famílias 136 50 % 
Não indicam famílias 131 49 % 
Faltam informações se são famílias ou não 3 1 % 
Total de Documentos 270 100 % 
Fonte: Todos os inventários encontrados no Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair 
Savassi”. 
 

Podemos perceber, olhando a tabela, que 50% da escravaria arrolada nos inventários 

posteriores a 1871, que declaram diretamente os cativos existentes nas propriedades 

produtivas deste Termo, possuía famílias escravas. Nos próprios documentos que não 

indicam a existência de famílias, declaradas diretamente, podemos considerar que a 
                                                 
460 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis, historiador. Op. Cit. P. 279 
461 As indicações de famílias foram metodologicamente sistematizadas a partir das informações diretas sobre a 
existência destas e também da presença de escravos com oito meses de idade, um ano, cinco, seis  e com 
idades menores de quinze anos mencionados as vezes sozinhos ou junto pelo menos da presença mãe. Vários 
documentos não mencionam famílias ou mencionam escravos maiores de vinte e um anos, o que não quer 
dizer que não existam famílias formadas entre estes grupos de escravos relacionados. Contudo nossa tabela 
não representa leis absolutas e sim o processo histórico ocorrido no tempo e no espaço no Termo de 
Barbacena no período de desagregação da escravidão (1871 - 1878). 
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presença da família não esteve alijada das relações de cativeiro. Em muitos destes 

inventários, a presença das famílias escravas não estava declarada, entretanto, os 

arrolamentos de grande quantidade de crianças e adolescentes cativas com dois, três, 

quatro, seis, sete, nove, dez, doze até quinze anos reforçam, como já foi dito, nossa crença 

da presença de famílias escravas não só consangüíneas, mas também por vias do parentesco 

fictício e ritual  engendrados através dos laços de compadrio.  

Nossas demonstrações sobre a preponderância da formação e investimentos em 

famílias escravas tanto por cativos, por meio de conquistas seculares suas, quanto por 

estratégias de fazendeiros escravistas do Termo de Barbacena, inclusive na segunda metade 

do século XIX, reforçam-se. Esse reforço ocorre, especialmente, quando cruzamos essas 

considerações com as escrituras de compra e venda de escravos que comprovaram o 

comércio de cerca de trinta e duas (32) famílias escravas inteiras durante os anos de 1861 

até os primeiros meses de 1888462.  Contudo, como no caso dos inventários, pode existir 

muito mais, uma vez que há listas inteiras de escravos de um mesmo senhor sendo 

comprados ou vendidos mencionando a presença de crianças escravas menores de 12 anos, 

no entanto, não mencionando laços familiares. Logo, pudemos observar que a própria idade 

das crianças cativas denotava presença de famílias escravas durante toda a segunda metade 

do século XIX. Principalmente após a lei de 1871, que, em seus dispositivos,  intensificava 

o fato de  cativos menores de doze anos e os cônjuges não poderem ser separados nas 

partilhas de bens e nas vendas463.  Disposições estas que muitas vezes eram desrespeitadas. 

No inventário de dona Rita de Cássia Alvim, esposa do major Urbano Ferreira Alvim, 

grande fazendeiro e político do Termo de Barbacena, consta  a  existência de uma grande 

escravaria composta de 64 escravos. Nessa escravaria predomina a existência de famílias 

escravas. Esse fazendeiro era dono da fazenda do Engenho e da fazenda Santa Cruz 

baseada na produção de gado bovino, muares, na produção de água ardente e na criação de 

porcos. Só em escravos esses proprietários possuíam o equivalente a 69:140$000(sessenta e 

nove contos cento e quarenta mil-réis). Nesse inventário constam duas libertações 
                                                 
462 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.Livros de registro de compra e venda de escravos. 
421 escrituras. 1861-1888. 2SVC. 
463Artigo 4º “SS 7º Em qualquer caso de alienação em transmissão de escravos é prohibido, sob pena de 
nulidade, separar conjuges, e os filhos menores de doze annos, do pae  ou mãi”. “SS  8º Se a divisão de bens 
entre herdeiros ou socios não comportar a reunião de uma familia, e nenhum delles preferir conserval-as sob o 
seu dominio, mediante reposição da quota parte dos outros interessados, será a mesma familia  vendida e o 
seu producto rateado”. CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil. Op. Cit. P. 368. 
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condicionais: a da escrava” Marcolina de 20 annos”de 1:000$000 e a da escrava “Damiana 

de 26 anos” de 1:000$000. Todavia, 62 escravos permanecem em estado de cativeiro464. No 

inventário do coronel Carlos de Sá Fortes, realizado em 1876,  constam 129 escravos sendo 

que esse coronel não libertou nenhum deles em seu testamento. Apenas três cativos são 

libertados após sua morte, em seguida a feitura de seu inventário. Dentro dessa escravaria,  

havia a presença de muitas famílias escravas, detalhando as declarações dos casamentos e 

das filiações nas listas de matrículas anexas e na descrição dos bens semoventes  no 

inventário desse coronel465.  

 O proprietário rural e major José Rodrigues da Costa era possuidor de uma 

escravaria composta de 46 cativos. Também sua escravaria era majoritariamente formada 

por famílias escravas que se reproduziam há várias gerações, formando, desta forma, 

comunidades cativas emaranhadas e complexas dentro da experiência do cativeiro466. O 

senhor Carlos José Pereira também foi possuidor em 1880 de 13 cativos sendo que todos 

eram da mesma família467. Portanto, nesses estabelecimentos agro-pecuários de Barbacena, 

as famílias cativas remontavam a antigas tradições sendo entrelaçadas a um paternalismo 

senhorial concentrador das relações sociais sempre à volta do proprietário da unidade 

produtiva e nas comunidades locais. 

 Já citamos algumas vezes a informação de que é comum nos inventários  de grandes 

e médios senhores destas regiões, e acreditamos de outras regiões do império, encontrarmos 

libertos que permanecem nas fazendas ainda se relacionando proximamente com seus 

antigos senhores, inclusive devendo dinheiro a seus proprietários e proprietários devendo 

dinheiro a seu ex-escravo. E ainda fazendas de tecidos encomendadas para casamentos de 

cativos nas propriedades rurais . Nas receitas de uma grande fazendeira da região, constava 

em: “João Ayres 14 de Outubro de 1888. Excellentissima Senhora Dona Maria Luiza 

                                                 
464Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Inventário de dona Rita de Cássia Alvim  Cx: 74. 
Ord: 12. 1876. 2SVC. 
465 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Inventário de Calos de Sá Fortes. Cx: 281. Ord: 
01. 1876. 1 SVC. 
466 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Inventário de José Rodrigues Costa. Cx: 74. Ord: 
10. 1876. 2SVC. 
467 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Inventário de Carlos José Pereira. Cx: 151. Ord: 
03. 1880. 2SVC. 
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de Sá. José Alves da Cunha & Irmão. Deve. Fasendas para casamentos de escravos – 

34$220”468. 

Quando vimos essas informações, logo indagamos se estas fazendas seriam 

destinadas aos senhores para comparecerem ao casamento como autoridades e concessores 

paternalistas daquela família? Ou direcionadas aos cativos das unidades para que se 

cumprisse uma antiga tradição, incluindo aí os cativos que estavam se casando?  

Sobre as dívidas de senhores para com seus escravos ou vice versa na sociedade de 

Campinas, Robert Slenes  demonstrou uma complexa  rede  de relações sociais e 

negociações entre senhores e seus escravos nas unidades produtivas desta região. Esses 

relacionamentos dentro das propriedades fundiárias e escravistas  foram muito debatidos 

por Slenes com o fim de entendê-los e explicá-los em seus estudos. Suas demonstrações 

clarificam de forma enriquecedora as relações de estimulação da exploração, do controle 

senhorial e ao mesmo tempo de formas e estratégias cativas de constituição de pecúlios. 

Slenes  demonstrou, em suas pesquisa, que muitos fazendeiros construíam junto de sua 

escravaria o costume  incorporar em seus gastos, gratificações diversas para com cativos de 

suas fazendas. Por exemplo, nas fazendas onde residiram Samuel e  um fazendeiro 

chamado Vidal eram gastos 3:431$000 (três contos quatrocentos e trinta e um mil-réis) pela 

limpeza dos cafezais, pela colheita, pelo arrancamento de formigas e pagamentos de 

aluguéis de escravos nos domingos e dias santos. Ainda defende que mais de dois terços do 

total deste valor eram direcionados à compra de mantimentos vendidos a seus senhores por 

seus escravos469.   

Sabemos que em muitos casos senhores obrigaram, com base na violência, seus 

escravos a trabalharem nos dias santos e domingos. Contudo, se isso aconteceu durante 

inúmeras vezes, não estamos autorizados a afirmar que o aconteceram somente esses 

desrespeitos ao costume das fazendas. Principalmente, porque sabemos que o paternalismo, 

para existir, precisa estimular a violência, justificar moralmente sua aplicação durante a 

exploração. Entretanto, simultaneamente com o que  diz Genovese, precisa, 

inelutavelmente, estimular a afeição e a reciprocidade desigual na comunidade.  
                                                 
468 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”.  Inventário. Cx: 79. Ord: 08. 1888. 1SVC. Fl. 66-
66v. Passim. 
469 SLENES Robert W. Na Senzala uma flor: esperança e recordações na formação da família escrava, Brasil, 
século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. P.205. 
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As famílias escravas e sua preponderância na composição das escravarias do Termo 

de Barbacena possuíram na segunda metade do século XIX, com o avanço da desagregação 

da escravidão, uma função multifacetada. De um lado, fortemente interinfluenciadas pelo 

paternalismo senhorial em decorrência  da proximidade física destas famílias cativas com 

seus senhores, esses relacionamentos estimularam o enraizamento e a fixação de seus 

membros em uma comunidade local.  Esse enraizamento, desenvolvido ao longo do tempo, 

foi engendrado através de laços de proteção, solidariedade, apadrinhamentos, códigos 

culturais e relações horizontais entre famílias cativas que se mesclavam  nos complexos de 

fazendas administradas por extensas famílias de fazendeiros ou fazendeiros envolvidos em 

laços de sociedades e compadrescos uns com os outros. Ao mesmo tempo, após a Lei do 

Ventre Livre com a permanência majoritária dos ingênuos sobre o poderio de seus 

patronos, as possibilidades de redefinição do controle das famílias cativas e da escravaria se 

ressignificavam em Barbacena. Condição  que acabou, como acreditamos, em outras 

regiões do Brasil, servindo de moeda de troca e estratégia para senhores controlarem suas 

escravarias pelo tempo  o mais prolongado possível. Ou seja, fundindo estas possibilidades 

às  práticas de alforriar cativos ou membros de suas famílias, como as crianças, parte dos 

cônjuges e cativos idosos. Nesta direção, os senhores seguiam mantendo e ressignificando, 

mesmo que em processo de fragilização com as crises no pilares da escravidão, um 

tradicional sistema de reprodução de dependentes. Desta forma, buscavam manter sua 

autoridade moral, utilizando-se da alforria e da força da permanência da família escrava 

para fixar o liberto em suas propriedades como trabalhador juridicamente livre. Nessa 

perspectiva, os senhores agrilhoavam esses  libertos a seus familiares que permaneciam em 

cativeiro na unidade de produção, atrelando tais escravos à permanência dos libertos 

gradualmente transformados em jornaleiros, empregados ou mesmo pequenos proprietários 

de terras470 dentro dos estabelecimentos agro-mercantis dessa localidade 471.  

  De acordo com a  professora Ana Lugão Rios, com o avançar da desagregação do 

regime escravista e com a promulgação de leis positivas que colocavam cada vez mais 

                                                 
470 Sobre estas relações entre libertos suas famílias formando contratos de trabalho e comunidades a partir de 
doações feitas por seus antigos senhores, bem como seus conflitos com proprietários de terras. Ver: “Conflito 
e acordo: a lógica dos contratos no meio rural”.RIOS, Ana Lugão, MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: 
família, trabalho e cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. P. 231. 
471 Sobre a alforria como forma de criar uma estratégia de reprodução de dependentes. CHALHOUB, Sidney. 
Visões da liberdade. Op. Cit. P. 100. 
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limites ao poder senhorial de conceder privilégios, esses proprietários tiveram que redefinir  

e fazer valer os elementos que ainda possuíam de seu poder moral para utilizá-lo. Ainda 

com base nesse poder, senhores ainda poderiam separar alguns parentes cativos, como 

casais em relações consensuais, ou seja, que não fossem legalmente casados472 . Poderiam 

ser separados mães e filhos, sendo estes maiores de doze anos, compadres, comadres, 

irmãos tios sobrinhos avô e avó e amigos de longas datas. Restava-lhes ainda o poder de 

conceder privilégios, mesmo que cada vez mais restritos enquanto tal, em razão de muitos 

escravos já reconhecerem estes privilégios como direitos costumeiros. Senhores de 

escravos possuíam ainda a prerrogativa de conceder roças, casas e  cozinhas próprias. Neste 

sentido, o poder de senhores escravistas ainda era acionado como provedor de recursos 

extremamente valiosos para os cativos, portanto, um poderoso “trunfo a ser acionado”473, 

ainda que estivessem  com o poder amplamente restringido. Nas palavras da professora Ana 

Lugão:  
Além de outras “concessões”, como a roça, a casa, o tempo livre, o 

pagamento por determinados serviços cada vez mais encarados como direitos, 
restava aos senhores a manipulação do sentimento de família ampliada. Os 
escravos poderiam usufruir das alianças cuidadosamente estabelecidas, da 
convivência dos parentes de sangue e rituais, poderiam conhecer e conviver com 
os netos que receberam seu nome, apenas se continuassem como bons escravos 
de senhores tão obviamente bons474.  

  
Esse processo não passaria desapercebido aos escravos e a suas comunidades475, 

como afirma Lugão Rios. Ao concordar com a autora, também defendemos que, não 

obstante a força do paternalismo em Barbacena, essas relações de manipulação e 

acionamento de trunfos senhoriais na conservação das famílias escravas estiveram 

imbricadas por conflitos, tensões e instabilidades entre libertos com suas famílias e 

proprietários de terras ou herdeiros de senhores, visto que muitos desses proprietários 

                                                 
472 A lei de 1869 proibia que se separassem casais, legalmente casados.  
473 Ver: RIOS, Ana Lugão, MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-
abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. P. 184. 
474 RIOS, Ana Lugão, MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-
abolição.Loc. Cit. P. 184-185. Passim. 
475 Uma forte componente demonstrada nos inventários de Barbacena, que  reforça nossos dados sobre a força 
da presença da família escrava neste Termo é a ampla longevidade dos escravos nesta localidade em 44% dos 
inventários constam cativos com cerca de 49-65, 65-85, 85-90 anos de idade. 
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buscavam mantê-los como escravos, retaliá-los ou expulsá-los de suas terras adquiridas por 

meio de heranças476. 

A outra face da importância da família escrava se deveu pela força de sua 

organização na forma de adequações às normas sociais e costumeiras do regime escravista, 

criando eixos e estruturas de conquistas de autonomias, relações de solidariedade dentro e 

fora da propriedade fundiária, e, como vimos, no caso das ações de liberdade, para 

aquisição de recursos sociais e econômicos destinados  à acumulação do pecúlio na busca 

da compra de sua liberdade. 

 Nessa direção,  as famílias escravas em Barbacena, na segunda metade do século 

XIX, cada vez mais convertiam uma série de prerrogativas paternalistas projetadas pelo 

poder senhorial  e construídas no campo costumeiro por senhores e seus escravos, em 

direitos consuetudinários e positivados nas barras do poder judiciário imperial. Portanto, 

cativos com suas  famílias conquistavam direitos e recompunham toda uma economia 

moral que consolidava e transformava no tempo e no espaço sua comunidade, assim como 

eram transformados por ela. Logo, edificando em suas possibilidades e com suas bases 

culturais um conjunto de ações coletivas que, de forma crescente, questionavam e 

estabeleciam perigosos limites ao poder senhorial, tanto no campo privado quanto por meio 

das ações de liberdade. 

Sob essa ótica, concordamos com Robert Slenes, inclusive no que se refere à 

Barbacena,  cativos com  sua família criavam condições para engendrar uma cultura e 

identidade social autentica em relação ao artificialismo do regime escravista,  dentro de um 

estabelecimento fundiário e na comunidade local onde construíram amplos e sólidos laços. 

Desta maneira, os escravos transformavam suas conquistas, como a família, roça própria e 

o pecúlio em algo muito mais que uma formulação ideológica senhorial, uma vez que  se 

empenhavam em  conquistar condições melhores para suas vidas e de seus familiares por 

meio de estratégias que circundavam de posturas supostamente acomodatícias477 até uma 

                                                 
476 Vimos o caso da família de libertos que viviam sofrendo retaliações do fazendeiro e político local Manoel 
Antonio Amorim e acabaram perdendo suas terras para ele na justiça na década de 1860. Ver Testamento de 
Francisco Pinto de Miranda. Cx: 58. Ord: 08. 1Svc. 1879. Este afirma sua vontade de que seu testamenteiro 
expulse “diversos entrusos [sic] que se arrancharam nas ditas terras”. Seriam ex-cativos, ou negros e mestiços 
livres?  
477 Segundo Genovese as formas de manifestações mais brandas a acomodatícias desenvolvidas pelas classes 
oprimidas carregam de certa maneira importantes elementos de julgamento político que contribuem para 
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aparente colaboração com seus proprietários478. E estas duas faces da família escrava, 

conjugadas com as concessões de pedaços de terras destinadas ao  trabalho dos libertos 

constituíram a base da forma que a abolição da escravidão foi processada em Barbacena.  

3-Os rearranjos senhoriais no universo social dos Testamentos e contratos de 

trabalho em Barbacena. 

Ao pesquisar os testamentos existentes para nosso período (1871-1888), encontramos 

no ato do cruzamento de seus conteúdos algumas transformações que acreditamos 

representar o processo de transformação social e econômica das relações de trabalho no 

momento do acelerar da desagregação do regime escravista no Brasil.  

No concernente às áreas onde se deram em maior escala as libertações, tínhamos uma 

hipótese: que, as libertações estavam se dando gradualmente em maior escala nas áreas 

rurais do que na cidade e locais de maior urbanização neste Termo, malgrado a amplidão e 

crescimento cada vez mais denso da cidade de Barbacena como pólo mercantil e 

urbanizado nas Vertentes Mantiqueira, composto de uma numerosa população escrava.  

 A partir dessa suspeita, lendo os testamento e selecionando a libertações realizadas 

por testadores, nossa hipótese acabou por se confirmar. De fato, as libertações estavam 

sendo concretizadas majoritariamente nas fazendas e demais propriedades rurais do Termo 

de Barbacena e de forma densamente gradualista. Veja a tabela abaixo:   

 NÚMERO DE TESTAMENTOS QUE RELACIONAM LIBERTAÇÕES EM 
ÁREAS RURAIS E EM ÁREAS URBANAS ASSIM COMO AUSÊNCIA DE 

REFERÊNCIA A ESCRAVOS NAS MESMAS ÁREAS.   
 

         LR (Libertações Rurais) – LU (Libertações Urbanas) - NMLR (Não Mencionam 
Escravos em Áreas Rurais) – NMEU (Não Mencionam Escravos em Áreas Urbanas) 

 
LR LU NMER NMEU 
35 10 47 15 

                Fontes: Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. 
 

De acordo com nossas análises, as liberdades encontradas nos testamentos, todas 

condicionais por ocasião de morte ou tempo de serviço a ser prestado após o falecimento do 

testador, foram de trinta e cinco para as áreas rurais e dez para áreas urbanas. No tangente a 

                                                                                                                                                     
compensar as pressões da desumanização e do desespero e ajudam a construir uma consciência de classe. 
GENOVESE, Eugene. D. A Terra Prometida. Op. Cit. P. 362.  
478 SLENES, Robert. W. Na senzala uma flor. Op. Cit. P. 208. 
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libertações rurais, verifica-se um número três vezes maior que as urbanas, quando cruzamos 

esses dados com os quarenta e sete testamentos que não mencionam escravos, chegamos à 

conclusão de que realmente as libertações rurais suprimem as urbanas. Quando 

enveredamos esse cruzamento para os inventários, percebemos que as libertações estão 

ocorrendo, pela via costumeira e privada, por meio de amplo poder gradualista, visto que a 

maioria dos inventários investigados permaneceu conservando suas escravarias nos 

arrolamentos até os últimos anos de escravidão no Brasil. Como foi visto, grande 

quantidade desses documentos mencionavam vários escravos sendo libertados nos 

testamentos de seus senhores, porém, o liberto ainda permanecia listado como cativo tendo 

preço na descrição de bens. Alguns desses testamentos libertavam efetivamente seus 

escravos, mas colocavam condições de permanência próxima de seus herdeiros, 

restringindo o uso das terras e moradias doadas, ou por prestações de serviços por longas 

datas em obras públicas ou a compadres, filhos e irmãos do patrono do liberto. 

No entanto, percebemos que as libertações estavam aumentando aceleradamente, em 

decorrência do aumento das ações de liberdade, das percepções senhoriais das dificuldades 

de se manter a escravidão por muito tempo dada sua inevitabilidade, mesmo em forma 

densamente gradativa. Essas liberdades processadas no Termo de Barbacena, como foi 

muito comum em outras regiões do Brasil, estiveram acompanhadas com um fator 

fundamental na política de libertação costumeira que envolvia senhores e escravos de 

Barbacena: a terra, o sistema de proteção, engendrado nas relações cotidianas e os 

complexos de fazendas enlaçados por relações de compadrio e familiar. Complexos 

fundiários que concentravam, nas mãos de proprietários escravistas, uma potencialidade de 

fixar libertos e libertar pelo uso da influência em razão da mão-de-obra permanecer na 

localidade onde as possibilidades de trabalho e enraizamento eram formadas por 

propriedades administradas por sócios, membros de amplas famílias ou médios produtores. 

Esses atores sociais estavam intrincadamente envolvidos em uma multiplicidade de 

relações paternalistas de dependência com proprietários que controlavam vastas 

propriedades territoriais onde os libertos certamente teriam de trabalhar.  

A mobilidade dos cativos de Barbacena esteve condicionada à realidade 

geoeconômica das regiões rurais por serem predominantes neste Termo do interior de 

Minas Gerais e a própria configuração das fazendas desta localidade.  Contudo, ao que 
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parece, muitos libertos também se direcionaram para o centro urbano do Termo de 

Barbacena. Lembremos que em 1831 e 1832 a vila de Barbacena possuía cerca de 1762 

pessoas livres, sendo discriminados apenas 2 forros. Já no recenseamento de 1872, o 

número de pessoas livres sobe para 14. 513, sendo que esse censo não discrimina libertos 

de livres para este Termo, incluindo todos como pessoas livres. Somente esta modificação 

da formatação dos recenseamentos já denota mudanças contextuais na composição 

populacional do império na segunda metade do século XIX. Nesse sentido, acreditamos 

que, possivelmente, muitos destes indivíduos os quais se dirigiram para a cidade de 

Barbacena eram negros e mestiços livres, entres outras classificações populacionais. 

 No entanto, podemos, seguramente, chegar à conclusão de que majoritariamente os 

libertos ao longo da segunda metade do oitocentos estavam sendo incorporados nas 

fazendas de seus antigos proprietários e nas propriedades de seus sócios ou mesmo 

parentes, quando observamos que a maioria dos inventários de Barbacena conservou 

escravos em grande quantidade até finais da escravidão.Tal fato pode ser percebido se 

atentarmos para libertos recebendo legados de seus antigos senhores nas prestações de 

contas do testamenteiro, e ainda no final dos inventários. Isto em razão da antiga 

configuração fundiária do interior de Minas ressaltada por Marcos de Andrade e reafirmada 

por nossas leituras dos documentos. Ou seja, a configuração que proprietários de fazendas 

da região organizaram ao montarem vastas redes de negócios e administrações conjuntas 

dos complexos de estabelecimentos agro-pecuários, juntamente com seus familiares, 

vizinhos e arrendatários costumeiros. Relações estas, não isentas de tensões e intrincados 

conflitos. Contudo, essas realidades foram moedas que libertos e cativos souberam 

administrar com sabedoria na sua luta pela liberdade em sua reafirmação cotidiana. Ao 

analisar essas fontes, foi possível constatar que as libertações se avolumaram ao longo dos 

oitocentos, mas devemos ressaltar que de maneiras diferentes de região para região e com 

diferenciadas experiências. De acordo com os dados sobre as liberdades localizadas em 

testamentos do Termo de Barbacena para os períodos de 1871-1888, uma transformação no 

atinente ao gênero e quantidade dos libertados, manifestou-se com veemência na 

construção de nossas análises interpretativas. 

Nos testamentos foi possível observar que o número de libertações de mulheres 

escravas foi predominante em relação ao de homens cativos até pelo menos 1874, havendo 
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somente um caso em que o número de cativos superou o de escravas (1873). Nesses anos 

são libertadas 25 mulheres para  17 homens. Contudo, é possível  perceber também que, nas 

doações de cativos, o número de mulheres é um pouco  menor  (11) do que o número de 

escravos masculinos doados (13). Mesmo a diferença sendo quase insignificante, nada é 

insignificante quando se trata do processo de desagregação do regime escravista, ademais 

em um interior mineiro tão diferenciado de outras regiões mais antigas e maiores no 

período imperial. O número de homens cativos doados é maior que o de escravas doadas e 

menor do que escravos masculinos libertados479. Porém, se confrontarmos as doações de 

escravos masculinos (13) e mulheres escravas (11) respeitantes aos anos de 1871-1874 com 

as doações realizadas num decorrer de treze anos de 1875 a 1888,  podemos perceber que 

as doações  feitas nesse período foram em número muito menor de homens e de mulheres 

doados. Após 1875 até 1888, foram doados aproximadamente 12 homens e 14 mulheres no  

espaço de 13 anos, totalizando 26 doações480. Mesmo sendo o número de mulheres desse 

período aparentemente maior do que as doações ocorridas nos três anos de 1871 a 1874, 

quando refletimos que as últimas doações testamentárias de escravas, relacionadas na 

tabela, foram feitas até 1886, ou seja, transcorreram 11 anos, podemos perceber que os 

volume de doações diminuiu, ou seja, não aumentou pelo fato de, somente em 3 anos, as 

doações circularem em torno de 11 mulheres e em cerca de 11 anos doou-se 14481.            

Talvez se considerássemos estes números somente entre 1871-1874, esses dados podem nos 

dizer muito pouco. Entretanto,  se considerarmos as mudanças ocorridas a partir de 1875, 

um panorama mais completo e multifacetado do processo de libertação gradualista 

desenvolvido em Barbacena pode atestar o agravar da crise da escravidão e o processo de 

abolição do cativeiro. Abolição que estava sendo esperada de forma cada vez mais 

                                                 
479 Somente em um ano  que uma menor quantidade de mulheres cativas são doadas, (7 homens para 2 
mulheres em 1873). 
480No que respeita às doações de escravos para outros senhores os números são muito pequenos dificultando 
as interpretações. Contudo, buscamos referenciá-los junto com as libertações, mesmo para que de forma 
precária pudéssemos demonstrar as inversões ocorridas neste contexto. Podemos ver  que até 1874 também 
nas doações  de cativos o número de homens escravos são majoritários ao número de mulheres escravas 
doadas a outras pessoas.  A partir de 1875 até 1888, as mulheres aparecem em maior numero nas doações 
ultrapassando, os escravos homens, ao passo que no que se refere às libertações de 1871 até 1874 as mulheres 
aparecem libertadas em maior número do que os homens escravos. A partir de 1875 os homens cativos 
superaram as mulheres nas libertações testamentárias. Pode até ser que isto não signifique muita coisa, mas 
confesso que me intrigou muito!     
481 Trata-se de um numero muito pequeno, mas pelo cruzamento com as libertações e situações conjugadas 
com libertações nos testamentos estas doações nos chamou atenção e decidimos agrupá-las na análise. 
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consciente na perspectiva de senhores desse Termo. Essas transformações podem também 

atestar uma maior mobilização dos escravos em forçar os limites do cativeiro, acionando 

todos os recursos que possuíam.  

A partir de 1875 até 1888 devemos ressaltar que o volume de libertações de escravos 

masculinos preponderou vertiginosamente sobre o de escravas (56 homens para 44 

mulheres). A libertações não estão se dando com a predominância das mulheres cativas 

como aconteceu entre 1871 a 1874. De 1875 os cativos homens começaram a se tornar 

dominantes nos testamentos por meio de libertações condicionais. Somente durante dois 

anos as mulheres aparecem sendo libertadas em testamentos em maior número que os 

cativos homens (1879 e 1886), ocorrendo um pequeno e relativo equilíbrio de libertações 

de homens e mulheres escravos nos anos de 1883 e 1884. No entanto, do ano de 1875 à 

frente, houve uma reviravolta no aumento de número de cativos libertados e quanto ao 

gênero, que, de predominantemente feminino, passa a ser masculino no rol das 

emancipações. Podemos  entender  as mudanças relativas à superação de libertações de 

mulheres cativas dominantes até 1874 para as libertações de cativos masculinos 

preponderantes de 1875 em diante, fazendo um entrecruzamento com esta dominância 

masculina nas libertações testamentárias com a predominância masculina constatada 

também nas ações de liberdade (29 homens para 13 mulheres). Devemos considerar 

também o aumento desses processos após 1871 ocorridos no Termo de Barbacena, na 

segunda metade do século XIX.  .  

Pode ser até argumentado  que, de 1871 até 1874, se passaram apenas três anos e de 

1875 a 1888 se passaram 13. Todavia, o que nos interessa é constatar a composição de 

gêneros e a quantidade de libertações a cada ano e após as alocações das diferenças no 

volume de libertações, demonstrarmos o conjunto das novas configurações que os 

testamentos assumiram em relação às liberdades no avolumar do desmonte do regime 

escravista, ao longo da década de 1870 e 1880. E nessa direção estamos convictos de que 

essa mudança de panorama de libertações por gêneros e quantidades ao longo de 1871 a 

1874, 1875 a 1888 reflete uma redefinição senhorial consciente em busca de uma 

preparação ordenada para abolição da escravatura e uma reorganização das relações 

paternalistas e de trabalho em suas propriedades.  

Veja a tabela abaixo:    
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LIBERTAÇÕES CONDICIONAIS FEITAS POR TESTADORES 
RESIDENTES NO TERMO DE BARBACENA. 1871-1888. 

 
TERMO DE BARBACENA: 120 TESTAMENTOS  

Ano Escravos Libertados Escravos Doados 
1871   

Homens 7 4 
Mulheres 14 6 

   
1872   

Homens 1 1 
Mulheres 4 3 

   
1873   

Homens 6 7 
Mulheres 3 2 

   
1874   

Homens 3 1 
Mulheres 4 0 

   
1875   

Homens 13 4 
Mulheres 8 5 

   
1876   

Homens 4 0 
Mulheres 0 0 

   
1877   

Homens 12 0 
Mulheres 10 2 

   
1878   

Homens 0 0 
Mulheres 0 0 

   
1879   

Homens 8 1 
Mulheres 11 0 

   
1880   

Homens 11 1 
Mulheres 7 2 
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  Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. 482 

 
 

                                                 
482Existem documentos que não foram inseridos na quantificação, devido mencionar a libertação de todos os 
escravos, porém não mencionam a relação numérica destes, se restringindo a dizer que libertam todos os 
cativos existentes. Desta maneira, a análise quantitativa deve estar interconectada à análise qualitativa das 
fontes para um resultado concreto e a apreensão dos problemas objetivos muito complexos do processo 
histórico em questão, pois mesmo não fazendo menção a números sabemos que muito mais escravos estavam 
sendo libertados por meio dos testamentos nos últimos anos da escravidão. Na tabela sobre as libertações por 
áreas rurais e urbanas não relacionamos os documentos que somente doam cativos em razão de nossa intenção 
de apenas demonstrar a predominância das libertações rurais em relação às urbanas em Barbacena. O que faz 
deste Termo uma realidade diferenciada de outras regiões onde a libertação dos escravos se dava 
predominantemente nas cidades ou em áreas mais urbanizadas. 

Ano Escravos Libertados Escravos Doados 
1881   

Homens 3 2 
Mulheres 0 0 

1882   
Homens 0 1 
Mulheres 0 0 

   
1883   

Homens 2 3 
Mulheres 2 4 

   
1884   

Homens 3 0 
Mulheres 3 0 

   
1885   

Homens 0 0 
Mulheres 0 0 

   
1886   

Homens 0 0 
Mulheres 3 1 

   
1887   

Homens 0 0 
Mulheres 0 0 

   
1888   

Homens 0 0 
Mulheres 0 0 
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Quanto à totalidade das libertações de homens e mulheres, caso calcularmos de três 

em três anos  e acompanharmos o intervalo de 1871 a 1874, podemos perceber que de 1875 

até 1878 existem libertações graduais equivalentes a 47 escravos libertados nos testamentos 

destes anos. Já no período entre  1879 a 1882, há uma pequena diminuição: 40 libertações  

De  1883 a 1886, somente em dois anos constam libertações, chegando a 10. Por fim,  nos 

últimos dois anos, 1887 e 1888, não encontramos libertações testamentárias com números 

definidos de cativos a serem libertados. Porém, relativo ao ano de 1887, encontramos 

libertações semelhantes àquelas localizadas no testamento de Francisco Pacheco Penna, que 

libertou toda sua escravaria nesse ano. Localizamos também liberdades condicionais 

declaradas em alguns inventários dos finais do século XIX, as quais foram concretizadas 

pela morte do inventariado por vias de sua vontade ou por considerações de herdeiros.  

A partir dessas reflexões, podemos, a princípio, considerar que o volume de 

libertações está caindo gradativamente, ao contar somente os testamentos da tabela no 

espaço de três em três anos. Caso fiquemos restritos somente aos cálculos desses dados, é a 

impressão que será possível obter. Principalmente, ao considerarmos que a maioria dos 

inventários, até aproximadamente 1887, conservou a maior parte de suas escravarias nos 

arrolamentos de bens processados ao longo de 1871 até 1888. Realidade bastante complexa, 

mas que não tira o caráter lento e gradual das libertações. Todavia, pode ser ressaltado que 

as libertações nesse Termo estavam realmente aumentando vertiginosamente e ocorrendo 

de forma condicional, fortemente gradualista. Pode se comprovar isso ao congregarmos tais 

liberdades testamentárias, relacionadas na tabela acima, com o conteúdo de testamentos nos 

quais senhores libertam todos os seus escravos após seu falecimento, e  confrontarmos 

essas fontes com as sentenças de liberdade conquistadas por escravos com seus curadores 

nas ações de liberdades do Termo de Barbacena (17) (68%). Também pode-se considerar a 

notícia do jornal “O mineiro”, na qual está relatada a libertação pelo Fundo de 

Emancipação Municipal de vinte escravos em 1887483. Portanto, as referidas emancipações 

se materializaram enredadas pela perspectiva senhorial do pagamento pela propriedade 

escrava, seja por serviços prestados, seja pelo pecúlio, ou mesmo indenização pelo governo 

imperial. Perspectiva que, portadora de uma valorização paternalista e indenizatória, foi 

                                                 
483 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Jornal “O Mineiro”. Cx: 39. Ord: 16. 1887. 1 
SVC 
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entrecruzada a uma tentativa de produção e atrelamento da mão-de-obra liberta nas 

fazendas e demais propriedades do Termo de Barbacena.  

O que pode ser visualizado nos entrecruzamentos de todas essas fontes é a 

perspectiva de que  senhores de Barbacena e autoridades jurídico-políticas defenderam as 

premissas do pagamento pela liberdade e do paternalismo como base da libertação   até o 

último suspirar do regime escravista no Brasil, mesmo sofrendo graves abalos em seu poder 

moral devido ao aumento das conquistas escravas e dos questionamentos feitos por eles e 

suas famílias em busca de sua liberdade. Liberdades possuidoras de diferentes significados 

em relação às concepções senhoriais e a cosmovisão dos escravos a cerca da liberdade e da 

escravidão. No entanto, as libertações ocorridas nesse Termo, como em outras regiões do 

império, foram claramente conquistadas, malgrado o apego destes senhores à propriedade 

cativa até os últimos anos da escravatura.  As formulações descritas acima nos  fazem 

acreditar que muitos escravos arrancaram  suas liberdades de seus senhores em uma 

ferrenha luta pela emancipação tanto nas ações de liberdade na esfera pública quanto numa 

relação dialética entre atrelamento, colaboração com senhores e pressões pela alforria em 

campo costumeiro.  

A realidade acima ainda se torna mais clara quando consideramos que a maioria das 

libertações, tanto por via dos testamentos quanto de ações de liberdade estavam, 

acontecendo em localidades rurais em maior escala que em áreas urbanizadas, o que pode 

atestar um aumento conjugado das pressões escravas pela alforria, não só nas barras da lei, 

mas nas relações cotidianas intrapropriedade contra o poder privado dos senhores. Ao 

considerarmos, como consta da tabela de libertações rurais e urbanas, que a maioria dos 

testamentos que não mencionam cativos também são referentes a partes rurais do Termo de 

Barbacena, podemos asseverar que as libertações assumiram novas formas conjugadas a 

novas funções. Tais funções seriam a preparação para uma transformação das relações 

sociais de trabalho e convivências nas unidades produtivas484.  

 As reflexões elaboradas aqui sobre as libertações contidas nos testamentos e 

cruzadas com as encontradas nos inventários, alegando pagamento por tempo de serviço ou 

                                                 
484 Faz-se premente considerar como já afirmamos que nos inventários que não constam escravos, não 
necessariamente quer dizer que sua propriedade não seja reproduzida e utilitária do trabalho escravo. Porém, 
tivemos contato com documentos que realmente senhores estavam libertando em testamentos e em seus 
inventários e os escravos foram considerados libertos juntamente com informações de que não deveriam 
entrar nas avaliações. Alguns não possuíam mais cativos em decorrência do testamenteiro já os ter libertado. 
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pecúlio, ficam mais intrigantes ainda se inserirmos as libertações localizadas em uma 

variedade diversificada de testamentos em  que seus testadores libertam toda a sua 

escravaria. Tivemos a oportunidade de ler e copiar testamentos  que não puderam ser 

incluídos na quantificação da tabela anterior, em razão de mencionar a libertação de todos 

os escravos das fazendas. Entretanto, esses mesmos documentos não fazem referências à 

relação numérica dos cativos. As fontes citadas se restringem a dizer que libertam todos os 

cativos existentes na propriedade. No entanto, tais testamentos, se por um lado, escondem 

informações importantes, por outro, têm muito a informar. Grande parte dos testamentos 

dessa localidade, encontrados no arquivo histórico de Barbacena, denotam que foi libertada 

toda sua escravaria e que, geralmente, doavam-se extensas áreas de terras ou moradias de 

casas com terrenos para seus ex-cativos residirem e cultivarem, mesmo que, em muitos 

casos, fossem colocadas sérias restrições ao usufruto das propriedades doadas. O processo 

que se aborda nesta parte da pesquisa já foi demonstrado em capítulos anteriores sobre as 

libertações dos escravos, realizadas pelo fazendeiro Francisco de Assis Pacheco Penna em 

1887. 

Na região de Nossa Senhora dos Remédios paróquia do Termo de Barbacena, em 

1882, dona Joaquina Maria da conceição, grande fazendeira local, fez seu testamento e 

declarou que deixava seus escravos condicionados após sua morte a servirem seu marido e, 

depois do falecimento desse senhor, estariam finalmente livres. Em tal declaração Dona 

Joaquina buscou criar uma situação de ampliação dos serviços dos escravos ao seu 

herdeiro, assim como estabelecer uma forma de controle social sobre sua escravaria, que 

seria liberta após servirem seu esposo até sua morte. É claro que a situação envolvia 

algumas faces perigosas da dominação escravista, pois já discutimos histórias de senhores 

que temiam por suas vidas pelo fato de seus cativos saberem que a condição de se tornarem 

efetivamente livres era a morte do proprietário ou donatário dos serviços dos escravos. 

Contudo, os escravos poderiam não tomar conhecimento dessas condições. Fato que este se 

tornava quase impossível, no que toca as condições de relacionamentos internos e 

cotidianos das fazendas, entre escravos do eito com cativos domésticos e entre estes com 

seus senhores, como também no desenvolver das políticas de domínio inerentes ao processo 

de desagregação do regime escravista. As decisões senhoriais se tornavam passíveis de 

serem conhecidas inclusive por meio das tentativas de disciplinarização e controle da 
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escravaria e dos libertos que trabalhavam nas localidades rurais desse Termo, onde 

senhores buscavam exercer sua conduta paternalista em momentos de pressões decorrentes 

da crise da escravidão. 

     Em outra direção, a decisão de Dona Joaquina criou uma maneira paternalista de 

continuidade sobre novas formas da reprodução do poder moral e da reprodução da 

organização produtiva sob o controle de seu herdeiro em suas propriedades. Essa senhora 

buscou manter seus trabalhadores na propriedade como escravos até a morte de seu esposo, 

o que  poderia durar de um, dois, cinco,  dez a vinte anos, é claro. Por outro lado, a 

proprietária entrelaça essa condição a uma tentativa de fixação de seus trabalhadores em 

suas propriedades mesmo depois de efetivada a libertação destes. De acordo com dona 

Joaquina:  
Declaro que deixo os meus escravos para servirem o meu marido, e por morte 

dele, ficarão libertos, como que nascesse de ventre livre. Declaro que deixo trinta 
alqueires de terras, quando eles forem livres, isto é, por morte de meu marido485.  

 

Dona Joaquina Maria da Conceição doa, inerente à liberdade dos escravos após 

servirem seu marido enquanto ele for vivo, trinta alqueires de terras, o que não é pouca 

quantidade. Quando analisamos o inventário da proprietária em questão, constatamos que 

esta senhora possuiu quatorze escravos. Portanto, seriam eles os libertos que herdariam os 

trinta alqueires doados pela ex-proprietária. No inventário essa doação está reafirmada em 

registro tanto em testamento quanto em anotações anexas sobre a verba testamentária que 

comprovou a vontade senhorial. Agora, uma pequena afirmação de dona Joaquina 

demonstra que a doação, assim como as liberdades, estão extremamente atreladas à 

condição de respeito e fidelidade ao poder senhorial; “Declaro que deixo trinta alqueires de 

terras, quando elles forem livres, isto é, por morte de meu marido”.  Dona Joaquina reafirma 

seu poder moral e sua vontade quando diz que seus cativos se tornarão proprietários das 

terras doadas somente quando seu senhor falecer. Portanto, devem servi-lo disciplinada e 

ordeiramente, sendo esses herdeiros da senhora, enquanto seu esposo viver, trabalhadores 

escravos486. 

                                                 
485 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento.  Livro nº 17. 
Cx: 286. Ord: 05. 1879-1882. 1SVC. Testamento de dona Joaquina Maria da Conceição. Fl 92.v.  
486 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Dona Joaquina Maria da 
Conceição. Cx: 97. Ord: 10. 1884. 1SVC. 
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Em capítulos anteriores, abordamos a história de dona Michaela que, em seu 

testamento datado de 1875,  libertou seus escravos tendo como condição sua morte e a 

obrigação após libertos de trabalharem honestamente para pagar suas dívidas. Nessa mesma 

documentação, dona Michaela declarou que suas casas e uma possível chácara de sua 

propriedade pertencerão a estes ex-cativos, devendo estes fielmente cumprir suas 

obrigações para com a vontade senhorial487. Seu inventário foi realizado em 1878 e não 

constava nenhum cativo arrolado entre seus bens, indicando, assim, suas libertações 

efetivas e a continuidade da vontade senhorial.  

Em 1875 na abertura de seu testamento, a partir de uma decisão tomada 

aproximadamente em 1871, data da feitura deste, dona Rita Francisca de Jesus  efetiva sua 

vontade  de libertar todos os seus oito escravos e doa todos os seus bens aos seus cativos. 

Seus escravos são formados, em sua maioria, de famílias cativas, constando de pai e filhos 

e mais dois escravos João de Nação e Domingos.   Porém,  os cativos se tornarão homens 

livres e donos da fazenda da Candonga, somente após seu falecimento: 
Deixo a um escravo João de Nação um alqueire de terra e ao escravo 

Domingos outro alqueire de terra. 
Deixo a todos os outros meus escravos a terra que possuo com tudo mais que 

possuo para ser dividido entre eles, com igualdade, com a condição de que 
querendo qualquer dispor desta dadiva preferir aos seus companheiros em 
primeiro lugar e ficando com a obrigação de comprirem [sic] os legados e 
pagar o que ficar devendo a Irmandade de Nossa senhora do Carmo e a 
Irmandade da Terra Santa e qualquer divida que deva sendo legal488. 

 

Em seu inventário datado de 1876, também não se encontrou a presença de nenhum 

escravo entre a descrição dos bens. O que indica a concretização das liberdades pela 

determinação senhorial, pois o inventariante não arrolou os ex-cativos como parte da 

propriedade de dona Rita. Nesse documento podemos perceber que os cativos realmente 

foram libertados. Todavia, será que seus ex-escravos se tornaram proprietários da fazenda 

da Candonga, após o cumprimento das obrigações impostas pela sua ex-senhora? Muitas 

vezes as obrigações relativas ao pagamento de dívidas se tornavam penosas, uma vez que 

na cobrança da dívida de um senhor, o valor consumia todos os bens restantes do 

                                                 
487 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento.  Livro nº 13. 
Cx: 282. Ord: 02. 1870-1875. 1SVC. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de 
Dona Michaela Maria Theodora. Cx: 122. Ord: 03. 1878.1SVC.  
488 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento.  Livro nº 14. 
Cx: 283. Ord: 01. 1875-1876. 1SVC. Fl.17. Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. 
Inventário de Dona Rita Francisca de Jesus. Cx: 140. Ord: 03. 1876.1SVC 
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proprietário devedor. O mais interessante, pelo menos na leitura do inventário dessa 

senhora, é que este não era o caso de Dona Rita de Jesus. 

No entanto, uma certeza nos envolve, tornar-se liberto em uma sociedade rigidamente 

hierarquizada como a sociedade escravista, mesmo nos anos finais da escravidão exigia 

uma luta e reafirmação cotidiana dos ex-escravos para consolidar sua liberdade. Portanto, 

afirmar-se como proprietários de terras e, principalmente, de uma fazenda inteira dependia 

de uma relação profundamente marcada por laços de proteção e solidariedade construídos 

ao longo do tempo na comunidade local desde os tempos em que serviam nas redondezas 

como cativos489.   

No testamento, dona Rita se apropria de seu poder paternalista de outorgar a 

liberdade e propriedades nos modelos costumeiro-tradicionais, inclusive buscando projetar 

sua autoridade, estabelecendo como a herança e as liberdades deveriam ser mantidas, 

usufruídas, administradas e dispostas. Desta forma, dona Rita, ao procurar resguardar os 

bens doados para seus libertos, projetava sua força moral além de sua vida, determinando, 

ou tentando determinar o desenvolvimento e conservação de sua fazenda após sua morte, ao 

mesmo tempo em que fixava a mão-de-obra liberta na localidade  e em suas terras próximas 

de seus prováveis parentes e vizinhos. 

 Seguindo nossa história, em 1873, o proprietário Antonio José Rodrigues declarou, 

em seu testamento, que dava “liberdade condicional” ao seu escravo Joaquim Pardo em 

uma escritura pública. Fez isso para que ele o indenizasse na quantia de duzentos mil-réis, 

os quais seriam aplicados no pagamento de dívida contraídas  na compra das terras que esse 

senhor possuía  em Ibertioga. Localidade rural pertencente ao Termo de Barbacena.  Nesse 

testamento, tal proprietário declarou  que concedia a liberdade aos escravos de nome José 

pardo e os dois “gemeos Venceslau e Jovencio os quaes ficarão obrigados a pagar minhas 

dívidas acima mencionadas”. Seguindo suas declarações, Antonio Rodrigues determinou 

que depois disto, juntamente com Maria Garcia, que foi escrava de Vicência Maria de 

Jesus, seriam eles legítimos herdeiros de todos os seus bens, incluindo suas terras490. 

                                                 
489 Ver: “vidas sob contrato”. In: XAVIER, Regina Célia. A conquista da Liberdade. Op. Cit. 71-106. Passim. 
Ver: Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Ação de interditos possessórios. Cx: 34. Ord: 
08. 1863. 2 SVC. 
490 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento.  Livro nº 14. 
Cx: 283. Ord: 01. 1875-1876. 1SVC. Fl.20.v. 
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Também no ano de 1873, Cândido da Costa Filgueiro deixou livre  “todos” os seus 

escravos “com a condição de prestarem serviços a minha mulher, seis annos e e [sic] depois 

gozarão da liberdade independentemente de titulo algum”. Na afirmação destacada, o 

proprietário determinou as condições de aquisição da liberdade de seus cativos, atrelando-

os  à condição cumprirem vários anos de trabalho dedicados a sua herdeira. Com tal 

estratégia, o referido senhor buscava garantir ao máximo o domínio senhorial e a 

reprodução do trabalho escravo por mais alguns anos em poder de suas família.  

Cândido da Costa reitera, em sua verba testamentária, que tal documento lhes 

servirão de título, não sendo preciso mais nenhum outro para atestar a liberdade de seus ex-

cativos. Porém, determina, na mesma retórica, que somente esse testamento servirá de 

comprovação de suas liberdades. Desta forma, teriam seus cativos que aguardar 

disciplinadamente sua morte e os anos estabelecidos para aquisição da liberdade, posto que 

não haveria, por parte deste proprietário, outra maneira de se verem livres do cativeiro, 

diante da ausência de outro documento. Implícita a todas as declarações desse proprietário 

explicitadas acima, está o registro de vontade de que seus escravos, depois de cumpridas as 

condições, herdassem uma casa de morada que fora dos pais do senhor em questão. Tal 

doador deixou cem mil-réis a cada um dos escravos seus nessa cláusula.   Entretanto, 

unindo essa doação a mais uma política de atrelamento e fixação de libertos em suas 

propriedades, Cândido da Costa estabeleceu que sua mulher “terá usufructo destes bens 

doados durante toda sua vida, depois do seu fallecimento, é que passará aos ditos 

escravos”491.  

Nesse tipo de documento, é comum encontrarmos severas condições estabelecidas 

nas formas de libertações e nas doações de terras e casas aos libertos. Nos 120 testamentos 

de Barbacena, encontrados para nosso período, que constavam libertações e doações, raras 

vezes encontramos menções de escravos libertados incondicionalmente. A grande maioria 

libertava, mas estabelecia condições como a morte, a prestação de serviços aos herdeiros 

por longos anos ou pagamentos de dívidas dos antigos senhores. 

Dona Maria Tereza Benfica deixou, em seu testamento datado dede 1872, a 

declaração de que todos os seus escravos são libertos por cartas e que deixava a casa e 

                                                 
491 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento.  Livro nº 14. 
Cx: 283. Ord: 01. 1875-1876. 1SVC. Fl. 37-37.v. Passim. 
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terras onde morava para três escravas com a “condição de não venderem, só servir para 

morarem”. Nessa mesma linha, a referida senhora deixa outra casa que foi de seus pais a 

suas primas e após a morte destas, a todos os seus escravos. Desta forma, está estabelecida 

uma relação paternalista e de reprodução de dependentes não só entre a ex-senhora com 

seus ex-cativos, mas está implícita nessas relações a projeção do poder moral dentro das 

relações senhorias inerentes à própria família da proprietária. 
Deixo  todas as minhas terras  que possuo, dividindo com Antonio Pereira da 

Cunha e terras do Coelho, para as minhas primas Francisca Vendelina do Amor 
Divino e Anna Victoria da Silva e Rita de Cássia da Silva, podendo estas 
morarem  e desfrutarem durante suas vidas,  e por falecimento das ultimas de 
qualquer d’estas passará estas [terras] ao domínio das minhas escravas, filhas da 
minha escrava Galdina, que são Conceição, Felicidade e Thereza”492.   

 
 Está clara nessa história uma possível relação de afeição, consideração e talvez uma 

preocupação com a manutenção dos bens em poder das primas e suas ex-escravas por parte 

de dona Maria Tereza. As restrições a uma possível alienação dos bens arrolados, 

estabelecida como vontade da proprietária testadora, pode estar perfeitamente alicerçada a 

uma preocupação em seus libertos perderem ou não conseguirem reproduzir as doações 

para sua sobrevivência. No concernente às doações a suas primas, estas estavam certamente 

entrelaçadas por fortes relações de solidariedade e gratidão construídas dentro dos laços 

familiares ao longo da convivência. Tais doações eram feitas por senhores que geralmente 

não possuíam filhos ou cônjuges. Todavia, em grande parte dos casos, os proprietários 

doadores possuíam parentes colaterais ou rituais e por muitas razões seja afetiva, caritativa, 

clientelista e exploratória fizeram de seus cativos seus herdeiros depois de livres e depois 

de cumpridas suas obrigações para com a vontade senhorial. Aqui nesse Termo, nesse 

sentido e por esse ângulo, senhores mantiveram a liberdade imbricada aos valores da 

propriedade até os finais do regime escravista. 

De acordo com as pesquisas da professora Ana Lugão Rios, os testamentos, por várias 

vezes, deixavam terras sob algum tipo de condição, ou mesmo um conjunto delas. Lugão 

observa algum tipo de preocupação pedagógica  dos doadores, e concordamos com ela, 

principalmente que esses senhores buscam impedir que seus libertos vendam as terras que 

receberam ou as percam em dívidas. De acordo com as pesquisas da referida professora, 

                                                 
492 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento.  Livro nº 11. 
Cx: 286. Ord: 06. 1871-1875. 1SVC. Fl. 14-14.v. Passim. 
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são doações, cujos donatários são, na maioria das vezes, famílias escravas já enraizadas e 

estabelecidas há tempos na comunidade local e dentro da propriedade produtiva onde 

viviam e trabalhavam. A professora Lugão completa essa idéia ao  reiterar: “Mas as 

doações de terras nos últimos anos da escravidão não respondem sozinhas pela diversidade 

de situações que originaram comunidades de descendentes de escravos fundadas então”493.  

As abordagens da professora Ana Lugão Rios convergem efetivamente com nossas 

constatações nas fontes testamentárias do Termo de Barbacena, com algumas diferenças 

apenas. A maioria das escravarias ou grupos de cativos beneficiados com doações de terras 

e casas, por parte dos senhores em seus testamentos são basicamente formadas por famílias 

escravas. Entretanto, os testadores encontrados que doaram fazendas inteiras ou vastas 

áreas de terras aos ex-cativos trabalhadores das propriedades legadas como heranças são 

aqueles que, na maior parte das vezes, libertam toda e realmente sua escravaria. Anexas a 

estas doações estão em conjunto, como bem afirma a autora,  uma série de condições 

restritivas ou pedagógicas de preocupação com a manutenção dos bens doados.  

Desta sorte, nossas constatações para Barbacena concordam com as pesquisas de 

Lugão, porém, com algumas outras diferenciações, uma vez que não pesquisamos nenhum 

registro de compra e venda de terras feita por libertos. Portanto, quanto às diversas formas 

de construções de comunidades cativas nesta região, nos amparamos nas demonstrações 

dessa pesquisadora para trabalhos futuros e complementares. Trabalhamos para entender as 

doações de terras aos cativos nos últimos anos da escravidão no Termo de Barbacena por 

notar que, na referida região, essas formas de fixação dos libertos eram uma realidade 

comum, como em outras várias regiões do império. No entanto, no contexto do desagregar 

do regime escravista, principalmente com o avançar da perda da legitimidade da escravidão 

após a década de 1870, a continuidade das formas assumiu outras funções. Ou seja, além 

das preocupações pedagógicas com os bens e a propriedade que seria outorgada aos libertos 

donatários havia uma necessidade tão gradual, porém, obrigatória para a manutenção poder 

senhorial em ressignificação na perspectiva dos proprietários escravistas. Além das relações 

afetivas e de consideração paternalistas.  Era preciso fixar de forma concreta o ex-cativo a 

terra, pois os anos se  passavam, na segunda metade do século dezenove, e, com eles, 

                                                 
493 RIOS, Ana Lugão, MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-
abolição.Op. Cit. P. 219. 
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avançava a consciência senhorial da inevitabilidade do fim da escravidão e a  consciência 

da impossibilidade de mantê-la por muito tempo, dada às pressões escravas e da lei.  

Desta maneira, era  fundamental para a hegemonia da classe senhorial da referida 

localidade redefinir as novas relações de trabalho e hierarquia social com a mão-de-obra 

liberta, dentro e fora das unidades produtivas do Termo de Barbacena, já que a  terra era, de 

acordo com a realidade geoeconômica desse Termo, um grande recurso. Recurso não só de 

formações de pequenos proprietários libertos, mas de posseiros, jornaleiros e trabalhadores 

rurais após a Abolição494.  

No ano de 1887, Francisco de Assis Pacheco Penna deixou cerca de oitenta a cem 

alqueires, colocando severas limitações aos libertos e intitulando um homem de sua 

confiança com o objetivo de fazê-los cumprir suas determinações e cuidar para que eles 

trabalhassem na fazenda, onde  se situavam as terras doadas aos ex-cativos. 

No transcorrer dos anos de 1877 a 1879, Dona Rita Maria Fagundes elaborou seu 

testamento, declarando que deseja salvar sua alma. Tal proprietária deixou esmolas para 

serem distribuídas para os pobres, deixou apólices para seus herdeiros e afilhados 

usufruírem em forma de rendas após sua morte. Aliás, nesses testamentos e inventários do 

Termo de Barbacena, encontramos, a partir da década 1870, muitas referências a um 

aumento relativo a investimentos em apólices da dívida pública, podendo-se inferir sobre os 

efeitos das transformações, das reinverções de capital e redefinições de investimentos, que 

o processo geral de crise do trabalho escravo deixava na “organização sócio-econômica 

local e nas condições de sua reprodução”, como afirma Hebe Mattos para os anos finais da 

escravidão em Capivary. Contudo, tal reflexão fica somente a título de inferências para 

confirmações posteriores sobre Barbacena495.  

   Em seu testamento, dona Rita Fagundes declarou sua vontade e registrou que, por 

seu falecimento, seu testamenteiro passará carta de liberdade a todos os seus escravos. A 

libertação estava condicionada à morte da senhora.  Existe uma dimensão, a qual Ana 

Lugão aborda em seus trabalhos, que é a preocupação pedagógica.  E implícita a essa 

dimensão, nessas declarações, podem estar alguma consideração afetiva da proprietária 

                                                 
494 Sobre a inserção dos ex-cativos como jornaleiros e meeiros nas fazendas da região de Barbacena veremos 
algumas formas de contratos estabelecidos após a abolição da escravatura feitos pelos Sá Fortes para seu 
complexo de fazendas e empreendimentos agro-pecuários. 
495 MATTOS, Hebe, Maria. Ao Sul da História. Op. Cit. P. 66. 
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para com seus escravos, construída ao longo das relações paternalistas de escravidão no 

cotidiano da propriedade ou mesmo um proceder de desencargo de consciência, uma vez 

que a declaração de  Dona Rita Fagundes de querer salvar a sua alma não nos pode passar 

incólume.  De acordo com a testadora: 
Declaro que depois de meu falecimento o meu testamenteiro passará carta de 

liberdade a todos os meus escravos; e espero que o meu testamenteiro, em quem 
muito confio, olhará para os ditos meus escravos mandando  educar aos de 
tenra idade, a fim de que possam melhor gozar dos benefícios  que lhes faço. 
Declaro  que os restos das terras que possuo, tirando os cinqüenta alqueires que 
deixo para meu sobrinho Antonio, filho de Francisco Fagundes e de Dona 
Domithilde, pertencerá aos escravos que liberto por minha morte para nelas 
arrancharem, não podendo eles venderem, dividi-las, nem permutar; e aquele 
que o fizer ou queira fazer  perderá o direito que á elas tenham, porque é 
minha vontade que fiquem todos juntos, trabalhando, e morando nessas 
terras que lhes deixo. 

Declaro que depois de minha morte, meu testamenteiro dará a Theophilo a 
quem formei em vida, e filho de Eduvirge [sic], digo a quem forrei em vida, e 
filho de Eduvirge a quantia de dois contos de réis. Declaro que, todos os direitos 
que estes legata legatarios [sic] tenham de pagar, meu testamenteiro pagará a 
custa dos meus bens496. 

 
O testamento de dona Rita Fagundes foi aberto em 1879, declarando todas as suas 

determinações. Como defende Joseli Mendonça nas próprias considerações feitas ao 

testamenteiro, pode-se perceber uma relação de compromisso entre senhores da mesma 

família ou através de laços de compadrios e mesmo envolvendo nesses laços profundas 

relações de dependência, reproduzindo uma hierarquia entre aquele que determina as 

vontades e aqueles que devem executá-las nos moldes das vontades do testador. Desta 

maneira, o poder do falecido senhor continua, em muitos casos, não obstante alguns 

descumprimentos e contestações de verbas feitas por testamenteiros ou herdeiros, regulando 

e modelando as vidas de seus antigos dependentes, seja através do clientelismo ou de 

restrições legais ligadas ao cumprimento das disposições do testador. E assim, como afirma 

a Joseli Mendonça, parecia e realmente poderia persistir entre os mortos e os vivos um 

estreito laço de confiança e dívida497. 

                                                 
496 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento.  Livro nº 17. 
Cx: 286. Ord: 05. 1879-1882. 1SVC. Fl. 8.v.-9. Passim. 
497 MENDONÇA, Joseli, Maria Nunes. Op. Cit.  P. 87-94. Passim. Mendonça cita como exemplo inclusive o 
caso das alforrias outorgadas por senhores que, em termos jurídicos, eram concebidas como doações, tanto 
que em períodos anteriormente à lei de 1871 estas poderiam ser revogadas em conseqüência do donatário 
desta não se mostrar grato ao doador. Ou seja, as relações do ex-cativo com seus patronos, ainda deveria ser 
pautada pela obediência ou submissão, não rompendo de forma nenhuma os laços de dependência e gratidão 
construídos  ainda em tempos que o liberto  permanecia na escravidão.   
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Nessas histórias sobre as relações escravistas, a violência, a estima e o sentimento de 

caridade eram componentes emaranhadas que se conjugavam dialeticamente. 

Principalmente no interior das fazendas e propriedades, entre senhores e seus escravos, 

mesmo que muitas vezes as relações estivessem envolvidas por uma caridade envenenada 

entre senhores com seus cativos e vice e versa. Vimos que as relações de afeição, 

consideração e  até amor estavam implícitas a outras relações cotidianas entre senhores com 

cativos mais antigos nas escravarias e que criavam estratégias de diferenciações na relação 

de convívio com seus proprietários  dentro dos estabelecimentos produtivos. Contudo, nesse 

caso das libertações feitas por dona Rita, as possíveis considerações suas para com seus 

escravos ou seu desencargo de consciência estiveram  fortemente entrelaçadas a uma 

política de tutelamento de seus libertos. Mesmo  após as  suas libertações sob o poder de seu 

primeiro testamenteiro, o senhor doutor José Rodrigues de Lima Duarte e o Fazendeiro e 

senhor de escravos Antonio Teixeira de Carvalho. 

No testamento de dona Rita, está clara a idéia da tutela senhorial e de um significado 

de liberdade, a qual deveria ser usufruída sob o controle dos herdeiros ou por pessoas de 

confiança do antigo senhor dos ex-cativos libertados. Dona Rita deixou estabelecido um 

referencial de pensamento que foi reiterado por diversos processos e debates  de 

parlamentares no império, e que envolveu a política gradualista da emancipação dos cativos. 

Ou seja, uma preparação do liberto para a liberdade e o controle de seu trabalho e 

mobilidade. Tanto que tal senhora ordena a seus testamenteiros que cuidem da educação dos 

escravos mais jovens para que possam gozar “dos Benefícios” que D. Rita os concedeu. 

Nesse sentido, temos a restauração de um valor senhorial e paternalista que reafirmava o 

poder de libertar nas mãos do proprietário, mesmo em um momento de intensificação das 

ações de liberdade no Termo de Barbacena e do desagregar do regime escravista.   

Em suas disposições, a referida proprietária também fez uma doação de amplas áreas 

de terras para seus antigos escravos, porém, colocou a sua morte como parâmetro e limite 

para a libertação dos seus cativos, condicionando-os a viverem próximos dos homens de sua 

confiança e dentro de sua propriedade, onde serviram como escravos. Desta maneira, 

acreditamos que esses escravos permaneceriam próximos das relações de poder dos 

herdeiros de dona Rita Fagundes e, mesmo após libertos atrelados, à sua propriedade. Nas 

condições da tomada de posse da terra doada, essa senhora estabeleceu severas condições 
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associadas a ameaças de punições, caso houvesse o descumprimento das vontades 

estabelecidas em seu testamento. Dona Rita afirma que seus ex-cativos terão de permanecer  

morando na fazenda e devem continuar a trabalhar nela, sendo os testamenteiros ou seus 

herdeiros os “vigilantes e controladores” do cumprimento das determinações. Caso 

houvesse alguma transgressão das regras de usufruto estabelecidas (que determinavam que 

deveriam permanecer todos juntos e proibiam as vendas, a divisão e a permutação das terras 

doadas) os libertos perderiam os direitos adquiridos em testamento498. Com essas medidas, 

dona Rita, através de suas últimas vontades, desenvolvia uma política de fixação de seus ex-

cativos, formando um contingente de mão-de-obra liberta para sua propriedade.  Agora 

reproduzida por seus herdeiros, seus sobrinhos e sua comadre, Maria Augusta Teixeira 

Pacheco, e por todos fazendeiros/negociantes locais. 

No testamento mencionado, está também declarada uma considerável doação em 

dinheiro a um liberto equivalente a dois contos de réis, essa situação pode perfeitamente ter 

se concretizado a partir de relações de confiança, estima e lealdade entre uma família 

escrava composta da mãe e seu filho liberto Teófilo ou dele próprio com sua ex-proprietária. 

Entretanto, outra informação circula nas entrelinhas do testamento, o que reforçou nossas 

idéias sobre a permanência de libertos na comunidade local após suas libertações, inclusive 

próximos das propriedades onde serviram quando eram cativos. Esse ex-cativo recebe 

dinheiro de sua ex-senhora e formaliza o recebimento em recibos emitidos. A própria 

declaração da senhora doadora indica que ela continuava mantendo contatos com estes ex-

cativos seus, a ponto de legar uma significativa quantia a eles. Outro sinal de permanência e 

contatos paternalistas de libertos com seus antigos senhores são os recebimentos de legados 

certificados com registros mencionando o termo “recebi de minha falecida senhora ou meu 

finado senhor” ou quando consta o nome da região ou da propriedade onde residem abaixo 

das assinaturas dos representantes ou dos próprios legatários.  

Mesmo esse processo de transformação das relações de trabalho, que nas esferas dos 

testamentos e inventários abarcavam tanto as relações de afetividade lealdade, confiança e 

atrelamento, fixando libertos através das libertações conjugadas às doações, para o contexto 

                                                 
498 No inventário de dona Rita Maria Fagundes não constou nenhum escravo arrolado entre seus bens 
remanescentes. Realmente esta senhora libertou todos os seus cativos.Porém, estas fontes demonstram que 
estes libertos continuaram permanecendo dentro da propriedade em que receberam como herança e, portanto, 
dentro do Termo de Barbacena. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de Dona 
Rita Maria Fagundes.Cx: 151. Ord: 04. 1880. 1SVC. 
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do fim da escravidão no Brasil, não passou despercebido pelos cativos e libertos com suas 

famílias em Barbacena. Esses atores sociais souberam caminhar entre as complexas 

dimensões e ligações inelimináveis entre  o macro-processo conjuntural do desagregar da 

escravidão e as relações costumeiras cotidianas em processo de reorientação sob uma 

multiplicidade de novos valores e concepções sobre a liberdade, a escravidão e sobre os 

limites do poder senhorial. Limites os quais dentro das comunidades cativas e dentro das 

famílias se faziam cada vez mais conhecidos pelos escravos e muitos deles articulavam-se 

para buscar suas libertações, seja nos acordos informais, seja por meio de ações de 

liberdade. Mesmo no universo dos testamentos tais  cativos souberam articular-se, entre a 

disciplina, a colaboração, à amizade com seus senhores, à relação de confiança ou mesmo à 

pressão social para conquistarem suas liberdades.  

A liberdade se consagrou como uma conquista dos escravos, ainda que a grande 

maioria das libertações no Termo de Barbacena, até os últimos anos da escravidão, tenha 

sido condicionada ao pagamento através do pecúlio, por meio de prestações de serviços ou 

tenha sido, prolongada ao máximo possível por parte de senhores, através da  colocação da 

morte como limite para a escravidão nos testamentos. Porém, a liberdade se consagrou 

também como uma urgente saída para os senhores escravistas locais que buscaram as 

libertações cotidianas e costumeiras, acionando suas determinações em razão do Estado e da 

lei já estarem dando a muitos escravos a possibilidade de arrancá-la de seu poder. Muitos 

desses senhores tinham a consciência de que o próprio Estado, mais cedo ou mais tarde, 

decretaria definitivamente a Abolição da escravatura.  Apesar de os proprietários não 

saberem quando seria, sabiam que não poderiam segurar a escravidão por muito tempo, pois 

seu fim era inevitável e estava se tornando cada vez mais difícil fugir a essa questão, mesmo 

em uma região do interior mineiro extremamente apegada ao braço escravo. 

Em 1883, na fazenda do engenho Dores do Paraibuna, o senhor Joaquim Rodrigues 

da Costa, um fazendeiro local, libertou  os escravos Pedro e sua mulher Rosa, deixando 

também liberto o cativo Elias. Juntamente às libertações, Joaquim estipulou a condição de 

que esses cativos, após a sua morte, trabalhassem mais dois anos para Martins Costa, um 

parente seu próximo, ao que tudo indica. Somente findo esse tempo, é que seu filho e 

testamenteiro passará a carta de liberdade aos cativos. Ao cruzar o  testamento de Joaquim 

da Costa com seu inventário produzido em 1886, ou seja, dois anos antes do fim definitivo 
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do regime escravista, constatamos que, em sua fazenda, ainda permaneceram dezenove (19) 

escravos, os quais estavam todos arrolados na descrição de seus bens.  Desta forma, o 

referido senhor, em seu testamento, ateve-se certamente em libertar apenas três cativos que, 

acreditamos, dentro das relações cotidianas da fazenda, construíram, sólidos laços de 

confiança ou lealdade para com seu senhor  ao longo dos anos. Tais laços provavelmente 

motivaram  a libertação. Cabe ressaltar que tais cativos foram libertos por condições de 

prestação de serviços.  

Entretanto, fizemos algumas reflexões a mais: os cativos libertados com a condição 

de prestação de serviços, se contarmos pelo falecimento e abertura do testamento em 1885, 

ficariam livres somente em 1887 ou início de 1888. A partir dessa ótica, os três cativos 

permaneceram sob o domínio senhorial  até os últimos meses de existência da escravidão 

juntamente com os dezenove escravos da fazenda de Joaquim Rodrigues da Costa. Essas 

atitudes, principalmente na segunda metade do século XIX, muitas vezes, foram utilizadas 

dentro de uma formulação paternalista que afirmava o poder do senhor a partir de uma 

concepção meritória que era acionada como tentativa de controle social do restante da 

escravaria. E esta certamente pode ter sido um dos estratagemas do domínio senhorial, 

predominantes no Termo de Barbacena até os primeiros meses de 1888499. 

José Nicolau em 1884 também libertou seus cativos José crioulo e Filomena fula, 

deixando a determinação de que deveriam gozar da liberdade somente após seu falecimento, 

servindo o testamento como única prova  de suas liberdades. José Nicolau deixa também 

uma besta ao escravo José que segundo este senhor é a besta “que elle viaja nella”500. Em 

1882, dona Joaquina também liberta dez de seus cativos em suas palavras sem condição 

alguma a não ser servi-la até sua morte: 
Declaro que por minha morte ficarão libertos os meus escravos Antonio de 

nação e sua mulher Ignacia de nação; Thomaz, crioulo e sua mulher Rosa; 
Domingos de nação e sua mulher Sebastiana;  Andre, crioulo; Prudente, crioulo; 
José Maria, crioulo; e Margarida crioula, sem condição alguma, e lhes servirá de 
titulo esta verba, logo que for apresentado  em juízo este testamento501. 

 

                                                 
499 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento.  Livro nº 18. 
Cx: 286. Ord: 08. 1882-1885. 1SVC. Fl. 97. Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. 
Inventário de Joaquim Rodrigues da Costa. Cx: 62. Ord: 07. 1886. 1SVC. 
500 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento.  Livro nº 18. 
Cx: 286. Ord: 08. 1882-1885. 1SVC. Fl.65.v/ 66.Passim. 
501 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento.  Livro nº 18. 
Cx: 286. Ord: 08. 1882-1885. 1SVC. Fl. 16.v. Passim. 



323 

 

Com suas últimas afirmações, essa senhora liberta alguns de seus escravos deixando 

claro que, enquanto ela for viva, eles serão obrigados a servi-la enquanto tal, em razão do 

testamento servir de carta de liberdade somente depois de apresentado em juízo em sua 

abertura. Quando analisamos o inventario de D. Joaquina, datado de 1882, constatamos que 

ela manteve, em estado de cativeiro, cerca de dezessete escravos que se encontravam entre 

seus bens e que deveriam ser transferidos para seus herdeiros. Desta forma, dona Joaquina 

libertou alguns cativos, ou melhor, famílias cativas, provavelmente a partir de uma escolha 

senhorial por escravos que se articulavam em família por maiores conquistas e autonomias 

através de laços de convívio e confiança que os possibilitaram alcançar a liberdade. Tais 

cativos pressionavam por mais conquistas através de laços de convivência com seus 

senhores. Porém, esses cativos gradualmente, inclusive no campo do costumeiro e do 

cotidiano das fazendas, arrancavam a duras penas suas liberdades das mãos de seus 

senhores. Tal afirmativa pode ser fundamentada pelo fato de sabermos que muitas 

libertações estavam afundadas em  relações paternalistas e de exploração, reforçando uma 

imagem seletiva de quem e qual comportamento seria adequado para receber, na concepção 

senhorial, a liberdade como concessão. Como testemunho da caridade e das preocupações 

via testamentos, articuladas a uma estratégia de manutenção da escravidão pelo tempo mais 

extenso possível e com uma forma fixação dos libertos nas propriedades senhoriais do 

Termo de Barbacena, iremos citar dois interessantes  testamentos. 

  No ano de 1874, dona Maria Leopoldina de Jesus, moradora no Termo de 

Barbacena fez seu testamento e instituiu como seu testamenteiro seu marido José 

Leopoldino Gonçalves. Este deveria cumprir todas as determinações de sua esposa depois 

da morte da mesma. Entre seus bens, dona Maria Leopoldina afirma possuir quatro escravos 

e uma das vontades desta proprietária era libertar seus cativos e que eles fossem seus 

herdeiros. No entanto, as condições com que dona Maria amarrou a liberdade de seus 

escravos são muito interessantes e demonstram a estratégia senhorial em busca de um 

prolongamento máximo da escravidão ligada a uma libertação extremamente gradual. E 

ainda, caso os escravos soubessem da decisão de seus proprietários, o que não era raro no 

Termo de Barbacena, demonstra a obstinação senhorial em reforçar o quanto puderam o 

controle social e ideológico de seus escravos no campo cotidiano e costumeiro. De acordo 

com dona Maria: 
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Entre os bens que possuímos contém quatro escravos, que são Elias, Rita, 
Ilidia e Geraldo estes filhos de Rita, os quais se por fatalidade eu e meu marido 
falecermos no mesmo dia e hora, de forma que ficaremos sem herdeiros 
acordamos eu e meu marido, que estes escravos sejam logo libertos e instituo-os 
nossos herdeiros. Declaração esta, que vai escrita no testamento do dito  meu 
marido e no caso contrario, ficarão pertencendo aquele de nós que sobreviver502. 

     
Dona Maria coloca, portanto, condições extremamente restritas para seus escravos se 

libertarem e serem seus herdeiros. Ainda estabelece que, no testamento de seu marido, 

constará a mesma clausula que regulamenta a condição da liberdade de seus escravos. Dona 

Maria deixa claro que, caso não haja a forma de falecimento estabelecida por ela e por seu 

esposo, os escravos pertencerão a quem sobreviver. Tenho dúvidas se os cativos sabiam 

destas condições. Pelas regras colocadas em testamento, as chances de libertações eram 

muito pequenas, a não ser se os cônjuges morressem na mesma hora e no mesmo dia. 

Sabemos que, de morte natural, a coincidência era quase impossível e acreditamos que seus 

cativos saberiam perfeitamente disto. E nesse ponto, caso os cativos soubessem das decisões 

restritivas de seus proprietários poderia haver o risco da  perda do controle e da autoridade 

senhorial, em razão de uma possível subestimação do potencial do cativo de buscar, 

acirradamente, sua liberdade numa conjuntura do agravar das tensões entre senhor e escravo 

nos finais da escravidão.  

Analisando o inventário de José Leopoldino de Jesus, percebemos que este continuou 

possuindo não somente quatro escravos, como mencionou dona Maria Leopoldina, mas 

cinco cativos. Será Rita escrava mãe dos cativos citados em testamento? Sim, porque dona 

Maria menciona possuir uma família de cativos constituída de quatro escravos filhos de 

uma possível cativa sua. Terá o casal de senhores adquirido outro escravo durante ou 

depois da conclusão de seus testamentos? Não podemos saber, o que sabemos por meio do 

inventário do marido dessa senhora é que nenhum cativo foi liberto por ela nem por seu 

marido até 1878, mesmo porque seu marido faleceu primeiro que ela, sendo dona Maria 

Leopoldina sua inventariante503. Dessa forma, seus escravos permaneceram em seu domínio 

por mais alguns anos para além dos quatro anos relativos a 1874 até 1878  e acreditamos 

que, deste ano,  seguiram-se mais alguns de cativeiro.  

                                                 
502 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento.  Livro nº 14. 
Cx: 283. Ord: 01. 1875-1876. 1SVC. Fl.14-14.v. Passim. 
503 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Inventário de José Leopoldino Gonçalves. Cx: 
02. Ord: 16. 1878. 1SVC. 
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Em 11 de Março de 1880, o Monsenhor João Gonçalves Ribeiro de Oliveira, 

proprietário de uma chácara na rua das forras, situada na Paróquia de Nossa Senhora da 

Piedade de Barbacena, afirma deixar heranças e libertar seus escravos.  Em uma de suas 

declarações testamentárias:  
Declaro que possuo, uma família contando de marido que se chama Manoel 

cabra e Brígida cabra e seus filhos;  toda esta família eu deixo para minha 
sobrinha Mecias da Assumpção Chaves, que é solteira e mora em minha 
companhia, debaixo debaixo [sic]  da condição de servirem a ela em quanto 
viver, e por sua  morte entrarão no gozo da liberdade. Declaro que possuo uma 
escrava de nome Generoza, cabra, esta escrava tem sempre servido a minha 
parenta Bellarmina, casada com Lino d’Oliveira Pena que é muito pobre, e vive a 
anos de cama, continuará a servi-lhe da mesma maneira, e por morte de 
Bellarmina, entrará no gozo de liberdade sem ônus. 

Declaro que possuo mais dois escravos Gregório crioulo, e Severiano cabra, 
estes dois escravos serão entregues por uma carta confidencial a meu 
testamenteiro, que deles cuidará, e os educará até completamente a idade de trinta 
e cinco anos cada um, e durante todo este tempo lhes arbitrará jornal suficiente 
que unindo a outras quantias da usufrutuária, bem como a  outras quantias que 
resultarão de alguns bem moveis e submoventes  serão entregues  ao mesmo meu 
testamento [testamenteiro?] confidencial para a compra de um prédio para a 
usufrutuária, e por morte da usufrutuária, este prédio passará á Manoel  e Brígida 
e seus filhos não podendo nunca vendê-lo ou aliená-lo, mas passará de filhos a 
netos504.   

 
 Em 1886, o Capitão Antonio Francisco Coelho Duarte determinou em seu 

testamento, dentre outras coisas, a libertação de suas crias e escravas Emília e Maria, irmãs. 

Determinava logo em seguida que seu testamenteiro “cuidará com zelo em sua educação 

casando-as e dando a cada uma dellas a quantia de duzentos mil réis em dinheiro”. A partir 

dessas afirmações do capitão como “minhas crias e escravas” uma coisa nos despertou a 

indagação: Seriam as duas cativas filhas desse senhor?  

Bom, esse proprietário mencionou os termos “minhas crias e escravas”, determinando 

seu testamenteiro que as educasse e desposasse as duas irmãs. Mesmo que essas escravas 

não fossem filhas deste proprietário, está clara uma preocupação com sua segurança e 

proteção. É possível que o capitão Antonio possuísse alguma afeição ou até amor pelas 

duas cativas, ainda mais se fossem suas filhas ilegítimas. Nesta fonte, está declarado que a 

data de abertura do testamento deste senhor equivale ao ano de 1889, ou seja, as duas 

cativas permaneceram sob o domínio desse proprietário até a data de 13 de maio de 1888. 

Poderiam ter sido libertadas antes da Lei Áurea. No entanto, provavelmente, dada a relação 
                                                 
504 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento. Livro nº 17. 
Testamento do Monsenhor João Gonçalves Ribeiro de Oliveira. Cx: 286. Ord: 05. 1879-1882. 1SVC. Fl.26. 
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entre senhor e suas duas cativas na realidade social, e não somente na retórica 

testamentária, possivelmente estas irmãs, agora libertas, continuaram sob a tutela de 

Antonio até seu falecimento no ano de 1889505.  

No panorama de finais da década de 1880, em Barbacena, senhores buscavam 

alternativas para seus estabelecimentos produtivos, pois seus negócios e a própria 

organização teriam de ter continuidade, mesmo através de novas relações produtivas e de 

produção com seus novos significados. Tal organização socioeconômica deveria, segundo 

os proprietários, carregar muitas de suas antigas funções, ou seja, a dominação e a 

hierarquia das posições políticas e sociais, malgrado as diferenças das formas e normas de 

relacionamento após a Abolição.  Segundo Stanley Stein, o regime de parceria construído 

como forma de emprego e relação social de produção, estabelecido com os ex-cativos antes 

e após a lei de 1888 de forma diferenciadas de região para região, ajudou a fixar os libertos 

na região de Vassouras como colonos de parceria e colonos camaradas. 

 Stein defende que a complexidade das formas de trabalho emergentes das raízes 

anteriores à Abolição da escravatura e que começaram a se aprofundar no início da década 

de 1890 produziram lucros enquanto o valor do café continuou alto o suficiente para se 

cultivarem cafezais remanescentes de maneira lucrativa. Nesse sentido, segundo o autor, o 

fato dos fazendeiros evitarem qualquer divisão de suas vastas propriedades era uma das 

maiores vantagens506. Assim, o controle plenamente legal da terra e das colheitas foi 

mantido. 

 Referente ao Termo de Barbacena, o fundamento da libertação dos cativos na 

segunda metade do século XIX, como vimos, foi uma  defesa inconteste de uma 

emancipação controlada e gradualista sob o poder senhorial. O poder mencionado tinha 

como recursos a defesa veemente da indenização da propriedade privada, através dos 

pecúlios, das cláusulas  sobre a libertação dos filhos das escravas nascidos após 1871; 

vimos, também,  a força desta lei em Barbacena. O fundamento emancipatório permeou a 

convergência da concepção de fazendeiros, políticos, advogados, curadores e juízes sobre 

uma libertação fortemente preparada que deveria inserir o liberto numa liberdade 

controlada, inclusive na visão de alguns abolicionistas desta localidade. Pode até ser 

                                                 
505 Arquivo  Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Livro de Registro de Testamento. Livro nº 19. 
Testamento do Capitão Antonio Francisco Coelho Duarte. Cx: 286. Ord: 09. 1886-1889.1 SVC. Fl. 83-84.v. 
506 STEIN, Stanley. J. Vassouras: um município brasileiro do café, 1850-1900. Op. Cit. P. 318-319. Passim. 
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argumentado, mas estas relações aconteceram em toda as regiões do império no fim da 

escravidão? Concordamos com a afirmativa, claro. Do que discordamos é que esse processo 

tenha ocorrido como um continuum homogêneo e houve, acreditamos, formas diferenciadas 

do processar da abolição. Em Barbacena, a forma da abolição gradual da escravidão foi 

diferenciada em muitos aspectos de outras localidades existentes dentro do território 

imperial e essas  diferenciações foram acompanhadas, por conseguinte, de muitas 

semelhanças. Nessa direção, as variações do processo de desagregação da escravidão, no 

Termo de Barbacena, tiveram  a perspectiva do pagamento pela liberdade baseadas na lei 

de 1871, defendida até os últimos anos do escravismo, como pilar sustentador do poder dos 

senhores. Contudo, seria uma libertação que seguisse um procedimento paternalista 

fortemente encapado com referenciais de humanitarismo e caridade, entrelaçados a uma 

estratégia de fixação dos libertos sob o domínio de seus antigos senhores ou mesmo suas 

permanência  próxima das áreas onde serviram como escravos, no pós-abolição. Essas 

especificidades são próprias a regiões na qual o escravismo estava fortemente assentado em 

famílias escravas e sem muitas entradas de escravos “estrangeiros” nas últimas décadas da 

escravidão.  

As perspectivas acima abordadas foram conflituosamente, ora contra ora a favor da 

liberdade sempre gradual, ora contra ela ou a favor da escravidão. Nas ações de liberdade, 

por exemplo, essas perspectivas foram defendidas, tanto por segmentos sociais apegados à 

manutenção da escravidão, quanto aqueles defensores da emancipação, que estavam a favor  

de uma liberdade daqueles que têm direito a ela e que podiam pagar por sua posse em 

pecúlio ou em serviços sem prejudicar a ordem nos terreiros das fazendas, como diz o 

próprio abolicionista do jornal “O Mineiro”.  

 No que tange à manutenção do controle e fixação dos libertos e de suas famílias em 

Barbacena,  percebemos um conjunto multifacetado de estratégias quando refletimos sobre 

as formas de libertação e as doações de dinheiro, casas, prédios, terras por muitos 

proprietários deste Termo, sobretudo se estas são entrecruzadas com as emancipações 

condicionadas à prestação de serviços, pagamentos de dívidas, indenização por pecúlio ou 

mesmo a morte do testador. Tais estratégias senhoriais estavam inerentes a quase todas as 

relações de estima, caridade senhorial, gratidão por bons serviços, consideração por 

comunidades  e famílias escravas e consistia, nas últimas décadas do século XIX, em uma 
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obstinada tentativa de fixação dos libertos à propriedade produtiva. Esse fator confirma que 

senhores de Barbacena  buscavam, afincadamente, antecipar-se à abolição da escravatura e 

reordenar a continuidade de relações paternalista construídas ainda na experiência de 

cativeiro. A compreensão do processo de emancipação dos escravos ocorrido em Barbacena 

se torna mais profunda e completa quando essas informações encontradas em inventários e 

testamentos e até em algumas ações de liberdade para essa localidade são cruzadas com 

alguns contratos e recibos de trabalho, elaborados por senhores com seus ex-cativos. 

Em um termo de prestação de contas inventariais, Manoel Maria de Sá Fortes com 

seus filhos e sogros, juntamente com os demais membros de sua família, realizaram a 

libertação de todos os seus escravos, no dia 3 de maio de 1888, dez dias antes da abolição 

definitiva e legal da escravidão. Manoel Maria era grande senhor de escravos, sócio de seus 

irmãos João Pedro de Sá Fortes e Francisco Libânio de Sá em suas fazendas e negócios, 

administrador das  três fazendas de sua tia dona Maria Luiza de Sá Fortes e dono das 

fazendas da Jacutinga, da Cachoeira, Cachoeirinha e parte da fazenda dos Gerais do Barro. 

No dia 3 de maio ele reuniu, em suas fazendas e de sua família, todos os cativos 

restantes em suas escravarias e deu a eles a liberdade, fazendo contratos de trabalho com 

esses ex-cativos. Nesse período, pediu uma licença ao juiz de direito para  consolidar os 

contratos diretamente com seus libertos para permanecerem trabalhando em suas fazendas. 

Seu pedido foi deferido pelo juiz e Manoel Maria e seus sócios realizaram seus acordos 

com os ex-cativos e suas famílias. Manoel Maria e seus sócios libertaram os escravos 

dentro das grandes fazendas dos Gerais, Barreiro, Pai Ignácio, Jacutinga, Curral Velho, 

Cachoeira, Cachoeirinha, Passa Três e, acreditamos também, nas fazendas Catauá, Campo 

Alegre e Monte Bello, estabelecendo duas formas de trabalho: o pagamento de jornais e 

concessões de terras para os libertos assentarem suas comunidades ou família para 

residirem e plantar. Na forma de trabalho por pagamento de jornais, são empregados 

setenta e seis libertos sendo que, de acordo com as regras do contrato, trabalhariam pelo 

prazo de três meses, uma vez que o contrato seria e foi renovado “trimensalmente”. Após o 

vencimento do contrato, seria feita uma renovação para o tempo de mais três meses. O 

valor da remuneração insidia sobre a quantia de oito mil-réis mensalmente para os homens 

e a mesma quantia trimensalmente para as mulheres por contrato verbal.  
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Em relação às regras estabelecidas com os ex-cativos das fazendas, além do 

pagamento de “salários módicos”  em uma forma estratégica, esse fazendeiro e seus 

familiares comprometeram-se em fornecer o provimento das subsistências como 

alimentações e medicamentos aos libertos de suas propriedades, conjugadamente aos 

“salários” pagos. Equiparando essa fonte a algumas receitas econômicas das unidades 

produtivas da família Sá Fortes, constatamos um levantamento de fornecimento de porcos, 

toucinho e gados destinados à subsistência dos trabalhadores das propriedades agro-

pecuárias. O fornecimento de produtos de subsistência aos trabalhadores ex-cativos era, 

segundo as declarações do fazendeiro ao juiz, provida em complemento aos pagamentos em 

jornais. Nesse sentido, podemos perceber que esses proprietários buscaram, de forma 

estratégica, fixar os libertos em seus estabelecimentos produtivos antes mesmo da abolição, 

empregando normas paternalistas ressignificadas que mantinham práticas continuadas do 

período em que serviam nas fazendas como escravos. O fornecimento de medicamentos e 

alimentação aos trabalhadores pelo poder senhorial é um exemplo da tentativa de 

manutenção dos libertos nas propriedades dos senhores. Como por exemplo, com essas 

normas e contratos, os proprietários conseguem fixar a maioria dos libertos em suas 

propriedades. Todavia, a fragilidade dos acordos entre ex-senhores e seus trabalhadores  

transparece nas entrelinhas da prestação de contas de Manoel Maria de Sá Fortes. O 

fazendeiro, representante de sua família, afirma que os libertos continuaram a trabalhar em 

suas propriedades, segundo o escrivão: 
(...) mediante o provimento de sua subsistência e salário mensal de 8$000 réis 

para os homens (oito mil-réis) e da mesma quantia trimensalmente para as 
mulheres, contrato verbal e devendo durar apenas três meses, que durando esse 
prazo pede licença para ajustar direto esses libertos os que forem necessário aos 
trabalhos da fazenda507 por salários módicos e instalar os restantes em uma 
pequena área da fazenda que agricultarão, dividindo a colheita pela metade em 
terra boa, pela terça em terra regular e o que for razoável em terra ruim508.  

                                                 
507 Na fonte está declarado o termo fazenda e não fazendas. Mas, devemos ter a consciência do que informa as 
fontes históricas na leitura conjunta de toda a documento levantada sobre a família Sá Fortes.  Apesar do 
escrivão referir-se ao termo fazenda se tratava das fazendas dos Gerais do Barro, do Curral e do Barreiro, da 
Restinga e outra mais. E as duas primeiras deram origem a outras grandes fazendas controladas pelos 
membros da família Sá Fortes. A fazenda dos Gerais, Curral Velho, Salto do Ibitipoca e Bananal  eram 
antigas e enormes sesmarias concedidas e compradas pelo avô de Manoel Maria de Sá Fortes, o coronel 
Manoel de Sá Fortes Bustamante Nogueira e seu tio João Pedro de Bustamante e Sá,  que ao longo do século 
XIX foram, estas fazendas, sendo subdivididas dando origem a outros novos empreendimentos agro-pastorís 
desta poderosa família local.  
508 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Termo de Recebimento dos bens e Relato das 
relações de trabalho e formas sociais de produção e organização da produtiva nas fazendas dos Sá Fortes. 
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Nessa parte das declarações, pelas palavras do escrivão,  Manoel Maria pede para 

ajustar outros contratos com os libertos  trabalhadores de suas propriedades, caso dure este 

prazo. Nessa direção, essas palavras discretas não podem passar despercebidas quando 

temos em vista uma presente incerteza e possibilidade destes acordos não serem cumpridos 

pelos libertos. Ou seja, os contratos serão renovados “durando esse prazo”,  se durar mesmo 

esse tempo e se não houver nenhum desequilíbrio nas novas relações sociais de trabalho 

estabelecidas entre os fazendeiros e os libertos. Nas entrelinhas das declarações do 

fazendeiro Manoel Maria de Sá Fortes, formalizadas nas fontes, está demonstrada uma 

possível pressão dos libertos em forçar os limites do poder senhorial e uma margem de 

escolha desses trabalhadores, o que poderia quebrar os acordos estabelecidos antes mesmo 

do prazo de três meses terminar. Está declarada, nas afirmações do próprio fazendeiro, que 

seu poder paternalista estava ressignificado e transformado em relação a seus ex-cativos. 

Demonstra simultaneamente a estas declarações uma real potencialidade de decisão dos 

libertos e suas famílias ante as regras que justificassem ou não suas permanências e os 

trabalhos  nas fazendas. Potencialidade que se redefiniu e se reforçou  nas escolhas e 

margens de liberdade, a partir da bagagem cultural e política de negociação, pressão e 

sobrevivência dentro da experiência do cativeiro, como tantas vezes  afirmou a professora 

Hebe Mattos. 

No final da declaração, Manoel Maria de Sá Fortes diz não poder precisar quanto foi 

o valor que atingiu os  salários equivalentes ao primeiro contrato por não ter presente no ato 

de sua declaração formal o número de trabalhadores. Tal fato denota que eram muitos 

trabalhadores, pois era necessária uma lista para precisar a quantidade de libertos 

empregados nas fazendas. Manoel Maria afirma também não poder declarar os salários 

ulteriores, mas que futuramente fará declaração de tudo nas prestações de contas. No 

entanto, ao longo da análise dos inventários dos Sá Fortes, para além da prestação de contas 

de testamentária, encontramos alguns recibos que demonstraram claramente que os ex-

cativos, libertados por esse senhor Manoel Maria de Sá Fortes e sua família, permaneceram 

                                                                                                                                                     
Inventário. Cx: 79. Ord: 08. 1888. 1SVC. Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Prestação 
de Contas. Cx: 141. Ord: 01. 1890. 1SVC. 
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em suas terras até o final do prazo de expiração do contrato e ainda o renovaram por mais 

tempo, sucedendo, dessa maneira, mais renovações ao longo do avançar de 1888. 
Despesas de 3 de Maio de 1888, de trabalhadores que trabalharam no serviço 

da mesma curatelada D. Maria Luiza de Sá Fortes paguei 76 jornaleiros entre 
homens e mulheres paguei. 1.144$880. 

Nois abaxo aSinados deClaramos que o assistimos Snr Manoel Maria de Sá 
Fortes pagar aos Çetenta e Ceis Jornaleiros da finada D. Maria Luiza de Sá no dia 
tres de Agosto deste anno a quantia de um Conto Cento e Corenta e Cuatro mil 
outo Centos e outenta Rs 1:144$880 o que afimamos e Juramos Ci necario [se 
necessário] for 

 Geraes, 3 de Agosto de 1888.  
Joze Fagundes do Nascimento. Fernando de Sá509. 

 

Em outro recibo, encontramos a declarações dos setores em que preponderantemente 

os jornaleiros foram empregados, atestando um prolongamento dos contratos com os ex-

cativos nas propriedades dos Sá Fortes. 
Despesas pagas de trabalhadores de 3 de Agosto até 3 de 8 bro [outubro], 

sendo na factura de fumo e campeiros, paguei 184$600. 
Nois abaxo aSinados deClaramos que aCistimos os Snr Manoel Maria de Sá 

Fortes a pagar os trabalhadores na factura de Fumo e Campeiros a quantia de 
Cento e outenta e Cuatro mil e Ceicentos reis Rs 184$600 o que afirmamos e 
Juramos Ci necario for. 

Gerais 3 de 8 bro [outubro]  de 1888.  
Joze Fagundes do Nascimento. Fernando de Sá510. 

 

Nessa fonte, é possível perceber que os libertos foram, como jornaleiros, destinados 

à produção de fumo e como campeiros de gado. Nas declarações de Manoel Maria estão 

destacadas outras formas de emprego e fixação dos ex-cativos nas fazendas, 

principalmente, no complexo fundiário formado pela antiga sesmaria dos Gerais e Curral. O 

fazendeiro, sócio de seus irmãos e tios, distribuiu os libertos por meio de acordos que 

designam terras para serem trabalhadas por eles em regime de parcerias ou meações, sendo 

relativas as  partilhas da produção de acordo com a potencialidade fértil da terra. Nessas 

áreas cedidas pelos fazendeiros, esses libertos iriam residir enquanto permanecessem nas 

fazendas. 

                                                 
509Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Termo de Recebimento dos bens e Relato das 
relações de trabalho e formas sociais de produção e organização da produção nas fazendas dos Sá Fortes. 
Recibo de pagamentos dos libertos. Inventário. Cx: 79. Ord: 08. 1888. 1SVC. Fl. 70.  
510 Arquivo Histórico Municipal “Professor Altair Savassi”. Termo de Recebimento dos bens e Relato das 
relações de trabalho e formas sociais de produção e organização da produção nas fazendas dos Sá Fortes. 
Recibo de pagamentos dos libertos. Inventário. Cx: 79. Ord: 08. 1888. 1SVC. Fl. 70-70. v.  
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A família Sá Fortes foi uma grandiosa proprietária de fazendas e escravos do Termo 

de Barbacena. Os membros dessa família governavam seus estabelecimentos dentro de um 

portentoso sistema de parentesco endogâmico e exogâmico, concentrador de sua fortuna e 

poder político em forma de sociedades e organizações de proprietários rurais. Pode-se 

afirmar, inclusive, que Manoel Maria de Sá Fortes, Francisco Libânio de Sá Fortes, Carlos 

Pereira de Sá Fortes e Eduardo Higino de Sá se constituíram como representantes máximos 

das oligarquias fundiárias e comerciais das regiões de Ibertioga, Santa Rita de Ibitipoca e 

do Curral Novo, nos anos da década de 1870, ou até mesmo antes desse período. 

Baseados nessas demonstrações, acreditamos que os referidos métodos de libertação 

e fixação da mão-de-obra escrava, após 1888 juridicamente livre, se deram de forma muito 

controlada e antecipada pela maioria dos senhores desse Termo, principalmente porque, na 

congregação destes contratos de trabalho encontrados junto com as libertações, nas 

alforrias, nos testamentos e inventários, se concretizaram momentos antes do advir do 13 de 

maio de forma muito apegada aos valores paternalistas de manutenção da autoridade 

senhorial escravista.  

Não se deseja afirmar aqui que não houve senhores emperrados na manutenção da 

escravidão em Barbacena. Em nossa concepção, esta prerrogativa foi a mais recorrente, 

pois vimos que os Sá Fortes libertaram seus cativos cerca de dez dias antes da abolição, o 

que comprova que senhores tentaram e conseguiram manter a escravidão pelo tempo mais 

longo possível. Porém, diante do avanço das pressões escravas pelas barras da lei, do 

aumento da intervenção do Estado nas relações privadas entre senhores com seus cativos e 

das pressões no campo do cotidiano, estes proprietários, de forma extremamente 

concentradora e gradualista, realizaram, em sua maior parte, a emancipação dos seus 

cativos antes que o Estado o fizesse.  

Percebemos que os cativos conquistaram sua liberdade arrancando muitas 

prerrogativas dos proprietários e convertendo-as em direitos indestrutíveis dos cativos 

quando fazemos uma análise agregadora da força dos escravos em buscar sua libertação por 

vias das pressões costumeiras no campo privado, nas ações de liberdade. Até mesmo 

quando analisamos os inventários, alforrias e testamentos dos fazendeiros deste Termo ou 

quando lemos alguns recibos e contratos de trabalhos. Entretanto, também percebemos que 

a perspectiva senhorial de reordenar seu poder paternalista, sua política de libertação 



333 

 

gradual e fixação dos libertos se materializou, predominante e habilmente, pela libertação 

em campo costumeiro, assentando a mão-de-obra liberta em suas fazendas. Faz-se 

necessário ressaltar que esses assentamentos e libertações graduais, bem como os contratos 

de trabalho continuaram  permeados por conflitos e tensões entre ex-senhores e ex-

escravos511. Ainda que não tenhamos encontrado muitos jornais sobre essa época no 

arquivo histórico de Barbacena, não encontramos em nenhum processo analisado indícios 

de revoltas escravas e abandonos maciços de cativos em grande escala das fazendas. 

Conversamos com memorialistas locais e alguns historiadores que investigavam processos 

crimes da região e estes nos disseram que nunca se depararam com nenhuma referência a 

levantes escravos na segunda metade dos oitocentos em Barbacena. De qualquer forma, tal 

fato não desconsidera a possível ocorrência de algum levante de escravos nesse período.   

Portanto, acreditamos que senhores locais libertaram, gradativamente e com sucesso, 

suas escravarias através de relações paternalistas e de enraizamento enquistadas no campo 

costumeiro e tradicional, ressignificadas ao longo da segunda metade do século XIX. 

Foram esses fatores que possibilitaram uma efetiva libertação e fixação gradual do liberto 

                                                 
511 “Sobre as diferenças de contratos de trabalho, a importância dos laços de parentesco e comunitários para 
fixação e estabilidade dos ex-cativos nas propriedades rurais e na construção dos camaradas itinerantes nas 
formas diferenciadas de construção de identidade como homens livres. Ver: No aspecto ideológico, a natureza 
interpessoal dos contratos responderia ainda ao reforço de uma determinada “política do favor”, que seguiria 
critérios pessoais para serem concedidos, negados ou rompidos, conforme a vontade do proprietário 
contratante. A resultante de tal política seria a criação de uma determinada camada da população rural que, 
embora não possuindo a propriedade efetiva da terra, possuía estabilidade e autonomia suficientes para se 
diferenciar, nas condições materiais, de uma camada itinerante que vivia nos limites da sobrevivência. O 
distanciamento se torna ainda maior se considerarmos que essa camada itinerante apenas precariamente 
poderia manter e criar laços de parentesco e ligações que poderiam lhe constituir o capital social, necessário 
para a estabilidade. Todos os indícios reunidos por esta pesquisa indicam que existiu uma grande 
diferenciação social entre a população formada pela última geração de escravos e seus descendentes”. RIOS, 
Ana Lugão, MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição. Op.Cit. 
250-251. Passim. Podemos perceber nestes contratos e recibos estabelecidos com os libertos ex-cativos da 
família Sá Fortes que, estes confirmam o que a professora Ana Lugão Rios defende sobre as diferenciações  
das formas de contratos e estabilidades dos trabalhadores libertos inclusive para o Termo de Barbacena. 
Como podemos constatar nas doações de terras nos testamentos e inventários deste Termo e das formas de 
emprego da mão-de-obra nos finais da escravidão e mesmo após à Lei Áurea, é que parte dos libertos tiveram 
a oportunidade de consolidar uma certa estabilidade e ainda consideração e com seus trabalhos conquistar 
mais autonomias e possivelmente melhorar suas condições materiais de forma mais satisfatória, inclusive, por 
estarem libertos do cativeiro e afirmando sua condição de livres.  Também uma enorme diferenciação existiu 
entre estes libertos que receberam terras ou foram empregados no regime de meação em relação aos 
jornaleiros dos contratos para campeiros e para as lavouras de fumo, e como afirmou esta professora, 
acreditamos que existiu também nestes casos uma vertiginosa diferença de atitudes a acordos no estabelecer 
dos trabalhos e entre um e outro contrato. Desta maneira, projetou-se uma relação de poder que emanava na 
estruturação de uma composição social assentadas em pilares fortemente hierarquizados, “inclusive entre os 
não-proprietários”. RIOS, Ana Lugão, MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania 
no pós-abolição. Loc.Cit. 251.      
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às terras de seus antigos senhores  em razão da predominância de famílias cativas existentes 

em grande parte das escravarias desta região e também das doações de terras e contratos 

estabelecidos com os libertos. Simultaneamente, esse enraizamento e formações familiares 

nas comunidades escravas locais potencializaram um poder maior ao questionamento dos 

cativos à autoridade senhorial. Essas formações familiares foram tão valorizadas por 

senhores dessa localidade   que eles buscaram, com incentivos, reforçá-las, principalmente,  

no decorrer da extinção definitiva do tráfico de africanos em 1850, ao mesmo tempo que 

agravava a desagregação da escravidão. Essa realidade transformou as relações e 

procedimentos de proprietários e cativos em uma comunidade e sustentou suas relações 

hierárquicas de convívio e dominação para depois da Abolição até o prolongar da 

República Velha. Os efeitos dessa realidade fazem-se sentir até na atualidade, tendo em 

vista que Barbacena se recente pela continuidade redefinida e modernizada da concentração 

de renda, da propriedade fundiária e do poder  clientelístico e de uma perspectiva senhorial 

voltada para o apadrinhamento, exploração da miséria humana e currilhos de campanários 

mantidos pelos coronéis modernizados dessas localidades do interior mineiro. 

Modernizados, mas amparados por algumas normas e funções antigas maquiadas com o 

paternalismo capitalista liberal do século XXI. 
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Conclusão. 
Nessa pesquisa procurei demonstrar  as transformações por que passou o regime 

escravista na segunda metade do século XIX, no Termo de Barbacena. Esse Termo  possuiu 

um complexo de escravos e de fazendas baseados na produção para o abastecimento interno, 

no qual a origem da riqueza estava relacionada ao consórcio de diversificadas atividades 

agro-pastorís e na complementaridade dos fazendeiros dessa localidade como negociantes 

nos mercados locais, regionais e nas praças do Rio de Janeiro. As bases do enriquecimento 

dos grandes fazendeiros escravistas de Barbacena sustentaram-se na concentração fundiária, 

nas conjugações de atividades econômicas, no estabelecimento de laços de parentela, no 

entrelaçamento de sociedades por meio de casamentos endogâmicos e exogâmicos com 

membros da família e de famílias poderosas de dentro e de fora das Vertentes Mantiqueira, 

como também da ocupação e controle das instituições políticas e jurídicas do Termo de 

Barbacena, nos período coloniais e imperiais. 

 Busquei apresentar a economia moral de cativos em Barbacena que, com suas 

famílias, engendraram recursos para acionarem negociações informais em campo privado 

com seus senhores, bem como seguirem em busca da conquista de sua liberdade nas 

instituições jurídicas locais e até, em um caso pelo menos, nas instâncias da Corte. No 

decorrer desse trabalho, busquei esclarecer as transformações ocorridas nas utilizações e 

interpretações das leis coloniais e imperiais ao longo do século XIX, como também as 

diferenças que as ações de liberdade possuíram antes e depois da Lei do Ventre Livre na 

jurisdição desse Termo. Vimos que  muitos escravos, com sua bagagem de conhecimento, 

embrenhados nas profundas e antigas relações paternalísticas, souberam utilizar sua 

potencialidade de ação adquirida na experiência do cativeiro para arrancar a liberdade do 

poder de outorga de seus proprietários no campo do costumeiro e no campo do direito 

positivo em processo de construção sob uma ordem escravista. 

Foi necessário, nessa pesquisa, construir um panorama geográfico, político e 

econômico do Termo de Barbacena em sua origem para demonstrar o perfil da população 

escrava dessa região, tanto para a primeira quanto para a segunda metade dos oitocentos. Ao 

longo da construção dessas representações, buscamos cruzar as listas nominativas de 1831-

1832 com o Recenseamento Geral de 1872, as ações de manutenção e as ações de liberdade 

anteriores e posteriores a 1871, com o objetivo de mostrar a expressão do escravismo nessa 
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região das Vertentes Mantiqueira e o avanço dos questionamentos ao poder moral de seus 

senhores realizados por muitos escravos com suas famílias, bem como redes de 

apadrinhamentos no cotidiano das fazendas e nas barras da lei. Cativos diferenciados não só 

pelas relações comunitárias e familiares, como também pelas relações de solidariedade e 

proteções no mundo dos livres. 

Tais formulações foram necessárias para esclarecer as diferenças das ações de 

manutenção e ações de liberdade, bem como das articulações das leis, assumidas por 

advogados, curadores, juízes e senhores antes e depois da lei de 1871. Leis que ampararam 

esses processos no Termo de Barbacena desde as décadas de 1830 até os últimos dias da 

escravidão e que foram garimpadas à Lei do Ventre Livre sofrendo redefinições.  Nesse 

sentido, refletimos sobre o conhecimento dos escravos em se movimentar pelas fraturas dos 

sistemas normativos legais e costumeiros, pelas incoerências da própria lei de 1871 e do 

direito positivo em construção, quando confrontado com muitos aspectos da tradição 

cultural dos cotidianos e dos costumes antigos em processo de transformação. Dessa forma, 

muitos cativos avançaram em busca de suas liberdades, pressionando as autoridades 

senhoriais e o sistema jurídico, fazendo alianças com outros senhores (desafetos dos seus), 

com curadores ou negociantes para alcançar maiores autonomias e a própria libertação do 

jugo do cativeiro. 

No decorrer dos estudos dos resultados das ações de liberdade, a pesquisa nos guiou 

para outras fontes, como os testamentos, as alforrias e os inventários os registros de compra 

e venda de escravos. Assim, durante o cruzamento dessas fontes, na composição de uma 

série de tabelas, constatamos que o processo emancipatório dos cativos se deu de uma forma 

muito emaranhada e difícil de compreender. Ao longo das leituras dos documentos, 

percebíamos uma forte pressão e crescente resistência  escrava contra a escravidão também 

nesta localidade mineira, fortemente apegada ao complexo escravagista.  

Notamos as dificuldades dos senhores em aceitar o processo de desagregação do 

regime escravista, o apego extremo destes ao braço escravo, assim como a tentativa de 

manter uma estrutura de concessão da liberdade em campo costumeiro e privado de forma 

muito seletiva e gradualista, conservando membros de famílias escravas no cativeiro e 

libertando alguns da escravidão com o fim de manter os libertos fixados à propriedade da 

terra. Muitos dos cativos, por permanecerem em cativeiro dentro da comunidade local 
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mantendo contato com seus parentes libertos dentro de uma estrutura de poder senhorial, 

eram mantidos neste estado através de relações de dominação e controle social por meio de 

outorgas feitas por senhores como os casamentos, a roça própria, criação de animais etc. 

Outorgas cada vez mais entendidas pelos cativos como direitos costumeiros, em que seus 

senhores não poderiam bulir sem prejudicar a própria ordem social e produtiva da fazenda.  

Na contramão dessas formas de atrelamento e fixação dos libertos nas propriedades 

senhoriais, estava uma outra face da comunidade e da família escrava na arregimentação de 

laços de solidariedade e de proteções, na articulação para aquisição do pecúlio e reforço da 

economia moral dos cativos e dos libertos para libertar familiares ainda em estado de 

cativeiro. 

E, nessa direção, realizamos um estudo quantitativo e qualitativo sobre a 

predominância das famílias escravas e seu crescente potencial no questionamento da 

escravidão nesse Termo das Vertentes Mantiqueira, na segunda metade do século XIX. No 

estudo dos testamentos, alforrias e inventários, percebemos as habilidades senhoriais em 

segurar o regime escravista e sustentá-lo, mesmo dificultosamente até os conturbados meses 

fevereiro, março e maio de 1888. Nos livros de registros de compra e venda de escravos, em 

Barbacena, constatamos que estes atestavam a entrada de cativos, em maior quantidade do 

que saíam, confirmando, por conseguinte, um comércio de seres humanos fortemente ativo 

nas décadas de 1860, 1870 e finais de 1880. Comparamos essas fontes com inventários e 

constatamos que as entradas eram realmente significativas. Porém, os senhores, ao mesmo 

tempo que  libertavam de forma crescente e fortemente gradativa seus escravos, mantiveram 

a maior parte das escravarias em regime de cativeiro, fixando lentamente os libertos nas 

terras das propriedades. 

 Concluindo nossas formulações, podemos certamente afirmar que o apego à 

escravidão em Barbacena foi extremo até os seus últimos dias de seu regime e as libertações 

se deram em maior quantidade por vias costumeiras e tradicionais dentro de um arcabouço 

fortemente paternalista reforçado por senhores, intelectuais e políticos locais. Devemos 

afirmar que, nessa localidade, a Abolição da escravatura se concretizou sem a 

desestruturação econômica e produtiva das lavouras e estabelecimentos agro-pecuários 

voltados ao abastecimento interno. Os proprietários escravistas buscaram redefinir (e de fato 

redefiniram) seu poder moral em novas bases, libertando e fixando seus libertos antes 
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mesmo que o Estado prejudicasse suas relações hierárquicas de atrelamento, produção e de 

dominação. 

Mesmo que alguns libertos saíssem das propriedades em que serviram como cativos, 

muitos deles buscaram trabalho na cidade. Esse espaço  possuía de longas datas uma 

intimidade muito assentada com o cativeiro, inclusive na segunda metade do século XIX, ou 

nas fazendas desse Termo, que eram desenvolvidas e controladas por sociedades 

constituídas por proprietários unidos ou envolvidos por fortes relações políticas, jurídicas e 

de parentesco consangüíneo e ritual.  

No entanto, havia muitas arengas entre as classes dominantes desse Termo, pois 

sabemos que as classes governantes de uma estrutura política de poder diferem entre si e em 

muitos aspectos na manutenção de seu próprio potencial de manter o controle social dos 

dominados. Os escravos e libertos com suas famílias sabiam perfeitamente disso e sabiam 

habilmente explorar e se movimentar sobre seus limites, confrontando, dessa maneira, sua 

condição de escravos e o poder senhorial em busca da liberdade. Nesse sentido, mesmo sem 

grande revoltas, abandono de senzalas e levantes em larga escala, os escravos dessa 

localidade também arrancaram a liberdade da outorga senhorial e converteram-na em uma 

conquista reafirmada cotidianamente. Tal realidade levou senhores de Barbacena a lutarem 

afincadamente antes e após a Abolição para não deixar essa conquista se  tornar consciente. 

E realizaram tal feito somando ao poder senhorial herdado dos tempos do cativeiro, uma 

postura coronelística muito difundida após o fim do cativeiro, que se estendeu pela 

República Velha e que foi, como aborda a professora Ana Lugão Rios em seu trabalho,  

fundamentada na “política do favor” e das concessões paternalistas de empregos, doações 

de terras e dinheiro, associadas às perseguições sociais por parte de grupos dominantes 

nessa região. Esses grupos, cujos descendentes até hoje concentram as propriedades 

territoriais, buscam controlar a sociedade como um todo e freqüentemente se revezam no 

poder político local, explorando uma carga ainda muito densa da senhoriagem e do 

atrelamentos das comunidades rurais e suburbanas das Vertentes Mantiqueira. São grupos 

dominantes compostos por senhores de terras, indústrias e negócios que, em muitos aspectos 

diferenciados, até hoje se desdobram para manter seu poder nessa região, tentado, como 

fizeram os antigos senhores do passado, aniquilar a consciência da população em seu 

potencial de transformação e conquista sócio-política e econômico-cultural.  
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5-Livros de Compra e Venda de Escravos (1861-1888). 

7-Livros de Notas do Termo de Barbacena (1871-1888) (Analisado para a coleta e 

leitura de cartas de liberdade). 

8-Contratos de Trabalho de fazendeiros com Libertos (3 de maio a 3 de outubro de 

1888). 

9-Recibos de pagamentos dos libertos (1888). 

10-Ação de interditos possessórios. 

11- Jornais “A Gazeta de Barbacena” e “O Mineiro”.  

II-Cartório de 1º Ofício de Notas de Barbacena. 

1-Cópias das Atas da Câmara Municipal de Barbacena (1877-1878). 

2- Livros de Registros de Escrituras e Testamentos (coleta de alguns testamentos e 

alforrias). 

III-Arquivo Publico Mineiro. APM. 

1- Listas Nominativas do Termo de Barbacena de 1831-1832- consultadas a partir da 

base de dados construída pelo professor Roberto Borges Martins. Base esta realizada a 

partir dos dados elaborados pela professora Clotilde Paiva-CEDEPLAR/UFMG. 

 

FONTES IMPRESSAS 

I-SAVASSI, Altair. Barbacena. 200 anos. Vol 1. Belo Horizonte, Minas Gerais. Lemi, 
1991.  

  II-IBGE- Rio de Janeiro. 
  1- Recenseamento Geral de 1872. 
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 III-Tabela de Paróquias e Municípios no Censo do Império de 1872. Dados coligidos 

no Arquivo Público Mineiro a partir  dados elaborados pela professora Clotilde Paiva-

CEDEPLAR/UFMG. 
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