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                                     RESUMO 

 

O presente trabalho se fundamenta em pesquisa realizada com parte da documentação 

criminal para a região de Santa Luzia do Carangola – MG, no último decênio da escravidão 

no Brasil. Esta análise documental permite caracterizar uma parcela das relações escravistas 

nesta região, estabelecendo uma tipologia para a criminalidade envolvendo escravos e livres. 

A região de Carangola – MG, ocupada efetivamente na segunda metade do século XIX, se 

localiza na parte leste da Zona da Mata Mineira. A referida análise apresenta alguns 

elementos importantes desta relação escravista, no que se refere ao campo da criminalidade, 

do tratamento aos cativos, da legislação criminal referente aos mesmos, da estrutura judicial e 

policial, juntamente com a convivência destes escravos em um sistema de exploração já em 

fase de superação.  

Palavras-Chave 

Escravidão – Criminalidade – Carangola 
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   ABSTRACT 

 

This work is founded on research conducted with part of the criminal documentation 

for the region of Santa Luzia do Carangola/MG, in the last decade of slavery in Brazil. This 

analysis of documents allows to characterize a portion of slave relationships in this region, 

establishing a typology for the crime involving slaves and free population. The region of 

Carangola, affectively occupied in second half of the nineteenth century, is located in the 

eastern part of the Zona da Mata of Minas Gerais. This analysis has some important elements 

of this slave relationship, in relation to the field of criminality, treatment of the prisoners, 

structure of judicial and police, along with the conviviality of these slaves, in a system of 

exploration already in overcoming.  

Key Words 

Slavery – Criminality – Carangola 
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APRESENTAÇÃO 

 

Escravidão, Criminalidade e Cotidiano são temas que surgem como foco de nossa 

pesquisa, a partir de trabalhos publicados sobre a região de Santa Luzia do Carangola na 

província de Minas Gerais, nos anos finais do século XIX. Com base em estágios executados 

no Centro de Documentação Histórica do atual município de Carangola (antigo Arquivo 

Histórico e Geográfico), tivemos os primeiros contatos com as fontes primárias que 

resultariam na presente pesquisa. A partir do referido estágio durante a época de nossa 

graduação, tivemos a oportunidade de acessar inúmeras fontes históricas em completo estado 

de desorganização. A execução de nosso trabalho consistia na organização e catalogação do 

acervo documental, não obtendo tempo para a análise pormenorizada dos documentos. No 

entanto, tomados pela aguçada curiosidade de historiadores em formação, entre um intervalo e 

outro, acessávamos o conteúdo dos intermináveis processos que deveríamos organizar. Entre 

os processos cíveis e criminais, os inúmeros trâmites judiciais nos chamavam a atenção, tendo 

como consequência o surgimento de vários questionamentos a partir da leitura 

descompromissada dos autos processuais. 

Após o contato com as fontes primárias existentes no município, tentamos levantar as 

publicações existentes sobre a história de Carangola – MG, tendo encontrado poucos 

trabalhos acadêmicos. A dissertação de Maria Cristina Coutinho Robert Boechat
1
, sobre a 

ocupação da região, sem dúvida alguma, foi o trabalho com que mais nos identificamos. 

Devido à oportunidade de estagiar com a autora e conhecer as fontes trabalhadas por ela, 

muitas questões foram levantadas após a leitura de sua pesquisa. 

Sendo um trabalho voltado para as origens da ocupação da região de Carangola, sua 

dissertação privilegia os aspectos econômicos, as questões fundiárias, as questões vinculadas 

à posse de cativos, as transações realizadas, juntamente com a diversidade da produção para a 

região. Com base na menção ao uso da mão de obra cativa, visualizávamos uma lacuna em 

sua contribuição historiográfica para a região, no que diz respeito às possíveis relações sociais 

estabelecidas a partir do regime escravocrata na região. Ressaltamos que esse aspecto não se 

                                                             
1 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: um estudo sobre a 

expansão das fronteiras agrícolas da zona da mata mineira na segunda metade do século XIX. Universidade 

Severino Sombra, Vassouras, 2006. Dissertação (Mestrado em História).  
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constituía como prioridade na dissertação de Boechat. Assim, o pioneirismo de seu trabalho 

contribuiu para que outros aspectos fossem levantados, analisados e discutidos.  

Iniciando o estudo das relações sociais envolvendo cativos para Carangola nos fins do 

século XIX, questionamos qual fonte melhor contribuiria para esse tipo de abordagem. Após o 

contato com fontes primárias na organização do Centro de Documentação Histórica, 

passamos a analisar os processos criminais que envolviam escravos na tentativa de detectar os 

possíveis conflitos existentes na região durante a vigência do regime escravocrata. Ao realizar 

a busca dessas fontes, localizamos vinte e seis processos criminais que elucidam uma parcela 

do cotidiano do município que no século XIX se chamava “Santa Luzia do Carangola”.  

O processo criminal enquanto fonte nos exige um olhar diferenciado na pesquisa, na 

medida em que se trata de um documento construído sob um discurso proveniente das 

camadas dominantes, que tendia a beneficiá-la na maioria dos casos. Em um regime de 

trabalho que já caminhava para sua extinção, o número de processos criminais envolvendo 

escravos nos evidencia um significativo número de conflitos, proporcionalmente ao baixo 

índice de cativos na região como veremos no capítulo 01. A partir desses dados, nossa 

pesquisa analisará um contexto peculiar que trata de senhores de poucos escravos. Sob essa 

questão, Ricardo Alexandre Ferreira
2
 propõe uma análise em que o cotidiano de senhores, 

escravos e demais livres se misturam, devido à realidade que indicava um baixo número de 

cativos nas escravarias. Em estudo sobre o município de Franca, o autor indica que essas 

características proporcionavam a aproximação de diferentes mundos e contextos, confundindo 

as diferentes trajetórias da localidade. 

Para melhor exemplificar a nossa proposta de análise, delimitamos nosso recorte 

temporal entre 1880 e 1888.  Ao optarmos pelo último decênio do regime escravocrata no 

Brasil, justificamos o recorte proposto por englobar as fontes criminais encontradas para o 

estudo, as transformações regionais que resultaram na emancipação política e administrativa 

de Santa Luzia do Carangola em 1878 e na instalação da primeira Câmara Municipal em 

1882.  

Ao elegermos como nosso objeto de análise o estudo da criminalidade escrava na 

região, lançamos mão de um conjunto de trabalhos que se enquadram na mesma temática. 

                                                             
2 FERREIRA, Ricardo Alexandre. Senhores de poucos escravos: cativeiro e criminalidade num ambiente rural 

(1830-1888). São Paulo: UNESP, 2005. 
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Além dos clássicos sobre a criminalidade escrava no Brasil, nos servimos de recentes 

publicações que abordaram a mesma temática em outras localidades do Brasil.  

O trabalho de Celeste Zenha de 1984
3
 contribui para a análise dos processos criminais 

e suas possibilidades de pesquisa, ao avaliar o cotidiano da Justiça e suas práticas no Império. 

Os clássicos de Maria Helena Machado sobre criminalidade e escravidão
4
 na região de 

Campinas, publicados na década de 1980
5
 são indispensáveis na discussão da criminalidade 

escrava e no uso do processo criminal enquanto fonte de análise. Outro grande clássico sobre 

o tema foi publicado em 1988, por Silvia Hunold Lara
6
, analisando a violência envolvendo 

escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro entre 1750 e 1808. Também no mesmo 

ano, Leila Algranti publica um importante estudo
7
 sobre o trabalho escravo em um contexto 

urbano, especificamente na cidade do Rio de Janeiro entre 1808 e 1822. Em 1990, Sidney 

Chalhoub, realizando uma análise pormenorizada do último decênio da escravidão brasileira, 

faz uso dos processos criminais envolvendo cativos como uma de suas fontes trabalhadas em 

seu livro
8
. Elione Guimarães, em dissertação defendida em 2001

9
, sobre a violência entre 

parceiros de cativeiro em Juiz de Fora - MG, torna-se o trabalho acerca da criminalidade 

escrava mais próximo de nossa região. Publicados no ano de 2004, dois são os importantes 

trabalhos que contribuíram para a nossa pesquisa. Célia Azevedo
10

 analisa o momento 

desfavorável ao regime escravista no Brasil, associando o medo presente entre as elites 

brasileiras no que diz respeito às sublevações cativas
11

 e Ivan Velasco, que proporciona uma 

análise pormenorizada sobre a administração judiciária em Minas Gerais no decorrer do 

                                                             
3  ZENHA, Celeste. As práticas da Justiça no Cotidiano da Pobreza: Um estudo sobre o amor, o trabalho e a 

riqueza através dos processos penais. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1984. Dissertação (Mestrado 

em História). 
4MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Crime e Escravidão: Trabalho, luta e resistência nas lavouras 

paulistas, 1830-1888. São Paulo: Brasiliense. 1987. 
5 MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Crime e Escravidão: Lavradores pobres na crise do trabalho 

escravo (1830-1888). São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. 
6  LARA, Silvia Hunold. Campos da Violência. São Paulo: Paz e terra, 1988. 
7 ALGRANTI, Leila Mezan. O Feitor Ausente: estudo sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro 1808-1822. 

Petrópolis: Vozes,1988. 
8 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: Uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São 

Paulo: Companhia das Letras. 2011. 
9 GUIMARÃES, Elione Silva. Violência entre parceiros de cativeiro: Juiz de Fora, segunda metade do século 

XIX. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2001. Dissertação (Mestrado em História). 
10 O trabalho de Célia Azevedo foi originalmente publicado em 1987. Utilizamos a segunda edição publicada em 

2004. 
11 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites no século 

XIX. 2ª edição. São Paulo: Annablume, 2004. 
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século XIX
12

. É importante ressaltar que utilizaremos outras recentes publicações que 

agregarão à nossa discussão sobre o tema da criminalidade escrava.
13

 

No que diz respeito à historiografia regional, não poderíamos deixar de citar dois 

grandes clássicos que contribuíram significativamente para o estudo da região. Paulo 

Mercadante presenteia a historiografia da região em 1990
14

, com um estudo sobre a ocupação 

da comunidade carangolense e em 2003
15

, com uma atualização de suas pesquisas sobre a 

formação do município. 

Cabe ressaltar que entre todos os trabalhos acerca da historiografia carangolense, 

percebemos a ausência da discussão sobre as relações sociais envolvendo os cativos da região. 

Às menções às escravarias sempre estiveram presentes. Porém, sempre relacionadas 

exclusivamente ao valor de custo, ao montante das posses e as transações comerciais. Nesse 

sentido, nossa pesquisa terá o intuito de mostrar que, muito além dos dados econômicos 

presentes em outros trabalhos sobre Santa Luzia do Carangola, esses cativos se manifestaram 

e registraram seus atos na história local, através das informações disponíveis nas fontes 

criminais. 

Com relação à estrutura da dissertação, o primeiro capítulo (“Ocupação, 

desenvolvimento e escravidão”: Santa Luzia do Carangola na segunda metade do século 

XIX”), terá como finalidade situar o leitor sobre os principais aspectos da formação de Santa 

                                                             
12 VELLASCO, Ivan de Andrade. As Seduções da ordem: violência, criminalidade e administração da justiça: 

Minas Gerais – Século 19. Bauru: Edusc, 2004. 
13 Dentre outros conferir: ALVES, Maíra Chinelatto. Quando falha o controle: crimes de escravos contra 

senhores. USP, São Paulo, 2010. Dissertação (Mestrado em História Social); CARDOSO, Rosilene Costa. 
Relações sociais na sociedade escravista: Cotidiano e criminalidade em Juiz de Fora – 1870-1888. Universidade 

Federal de Juiz Fora, Juiz de Fora, 2011. Dissertação (Mestrado em História); FERREIRA, Ricardo Alexandre. 

Senhores de poucos escravos: cativeiro e criminalidade num ambiente rural (1830-1888). São Paulo: UNESP, 

2005; JESUS, Alysson Luiz Freitas de. No sertão das Minas: escravidão, violência e liberdade 1830-1888. São 

Paulo: Annablume; Belo Horizonte: Fapemig, 2007; JOHANN, Karyne. Escravidão, Criminalidade e Justiça no 

Sul do Brasil: Tribunal de Relação de Porto Alegre. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre, 2006. Dissertação (Mestrado em História); MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, 

Marcos; BRETAS, Marcos Luiz. História das Prisões no Brasil: Volume 1. Rio de Janeiro: Rocco, 2009; 

MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos; BRETAS, Marcos Luiz. História das Prisões no 

Brasil: Volume 1. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. Crimes em comum: escravidão e liberdade no extremo nordeste 

da Província de São Paulo, Franca 1830-1888. UNESP. Franca, 2006. Tese (Doutorado em História); SILVA, 

Cesar Mucio. Processos-crime: escravidão e violência em Botucatu. São Paulo: Alameda, 2004; SILVA, 
Marcelo de Souza. Homicídios na Comarca de Uberaba: Minas Gerais, 1872 – 1892. 2008. UFRJ. Rio de 

Janeiro. Tese (Doutorado em História). 
14 MERCADANTE, Paulo. Crônica de uma comunidade cafeeira: Carangola: o vale e o rio, Belo Horizonte: 

Itatiaia, 1990. 
15 MERCADANTE, Paulo. Da Aventura Pioneira ao Destemor à Travessia: Santa Luzia do Carangola Belo 

Horizonte: Itatiaia, 2003. 
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Luzia do Carangola no decorrer no século XIX. Iniciando-o com uma breve discussão sobre a 

ocupação e formação da Mata mineira, não pretendemos com esse capítulo apresentar novas 

versões dos processos de ocupação e formação da região. Analisando os aspectos 

socioeconômicos regionais, com ênfase no regime escravocrata, pretendemos caracterizar os 

principais aspectos do recorte geográfico que será palco da abordagem sobre o cotidiano, 

escravidão e criminalidade em Santa Luzia do Carangola, nos últimos anos do século XIX. 

Nesse capítulo lançaremos mão da análise de inventários, autos de partilha e escrituras 

hipotecárias que fornecem importantes dados sobre as características das escravarias 

existentes na região. Cabe ressaltar que algumas dessas fontes são anteriores ao nosso recorte, 

mas optamos por lista-las no intuito de evidenciar os momentos que antecediam o fim do 

regime de escravidão.   

No segundo capítulo (“Escravidão e Criminalidade”: Conceitos, Estrutura Jurídica e 

Aplicação das Leis) nossa discussão será em torno dos aspectos referentes à estrutura 

judiciária durante o Império Brasileiro. É importante ressaltar que embora o nosso recorte 

temporal se dê entre 1880 e 1888, é fundamental o levantamento e a caracterização de toda a 

legislação imperial do século XIX, sendo que muitas delas estiveram em plena vigência em 

nosso recorte. A análise dos conceitos vinculados ao fenômeno da criminalidade é de suma 

importância nesse capítulo, incluindo a análise detalhada da estrutura do processo criminal 

enquanto fonte desse trabalho. Ao analisarmos esses aspectos, tentaremos relaciona-los com 

alguns casos encontrados para a região, buscando assim um estudo específico dos crimes que 

envolviam a escravidão em Santa Luzia do Carangola. Com relação aos processos 

encontrados, alguns também antecedem nosso recorte. Todavia, os mesmos evidenciam que 

na década de 1880 existiu um aumento significativo da criminalidade na região. 

No terceiro e último capítulo (Cotidiano e relações escravistas na sociedade 

carangolense no fim do Oitocentos), nossa discussão se enveredará para o cotidiano das 

relações escravas, a partir dos processos criminais analisados. Tentaremos a partir dos 

processos localizados, estabelecer uma tipologia para os crimes cometidos. Além disso, de 

acordo com os dados constantes nos autos, buscaremos por meio dos relatos encontrados, 

detectar importantes aspectos do cotidiano dessas relações sociais, as características dos 

crimes cometidos, os possíveis motivos dos delitos, sempre levando em consideração o 

momento desfavorável do regime escravocrata no Brasil. 
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Além dos aspectos cotidianos e conflituosos, nossa discussão tentará evidenciar que as 

relações escravistas não se caracterizaram exclusivamente em um contexto bipolar (senhor x 

escravo). Essas relações envolveram diversas camadas da sociedade, caracterizadas por 

senhores, escravos, libertos, forros, livres sem vínculo direto com o domínio senhorial, 

agentes judiciários e policiais, além de uma infinidade de indivíduos que relacionaremos 

durante essa dissertação.  

Com base nos aspectos referenciados até aqui, a História Social será a nossa opção 

teórica, por englobar os aspectos que escolhemos por analisar nessa pesquisa
16

. Na intenção 

de levantar os diversos comportamentos inseridos na dinâmica social, o uso das fontes 

criminais nos auxilia e demonstra vários aspectos dos diversos indivíduos que estavam 

ligados nos respectivos conflitos na sociedade carangolense. Sem dúvida, guardados os 

devidos cuidados com a leitura dessas fontes, o uso do processo crime apresenta nas 

entrelinhas dos seus autos, diversos aspectos do cotidiano de Santa Luzia do Carangola e 

adjacências. 

O estudo da Mata Mineira vem mostrando grande amplitude no cenário da pesquisa 

acadêmica nas últimas décadas. Sendo a Mata uma região heterogênea em vários aspectos
17

, 

muitos pesquisadores vêm se debruçando nos arquivos regionais no intuito de desvendar 

questões abertas, no que se refere à sua historiografia. Assim, esse presente estudo surge na 

tentativa de realizar uma pequena contribuição no conjunto das pesquisas acerca da Zona da 

Mata Mineira. 

 

                                                             
16 CASTRO, Hebe. História Social. In: CARDOSO, Ciro F. & VAINFAS, Ronaldo. Domínios da história: 

ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
17

 O capítulo 01 desse trabalho demonstrará a questão da heterogeneidade da Mata Mineira. 
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Capítulo 1 

 “Ocupação, desenvolvimento e escravidão”: Santa Luzia do Carangola na segunda 

metade do século XIX. 

1.1– Zona da Mata mineira: uma breve discussão acerca da ocupação. 

 

À medida que o território brasileiro vai sendo ocupado, amplas 

relações sociais são firmadas, acordos são feitos, tecendo extensas 

redes de compromissos, em nome da honra e do apreço, no sentido de 

multiplicar os interesses de antigos grupos dominantes. Tais 
combinações acabam por gerar um delineamento político e 

econômico, mediante a distribuição de privilégios, sendo permitido 

aos grupos que se formam agir de acordo com seus interesses 
pessoais e familiares.

18
 

 

O primeiro capítulo deste trabalho tem por finalidade apresentar ao leitor uma breve 

análise do contexto socioeconômico do cenário e do período histórico que optamos por 

estudar. Mesmo que o tema se desenvolva no aspecto da criminalidade escrava, é importante 

oferecer ao leitor uma breve apreciação acerca da origem, da formação e do desenvolvimento 

do cenário que analisaremos: Santa Luzia do Carangola nos fins do século XIX.  

Primeiramente, é importante ressaltar que ao analisarmos os aspectos referentes ao 

processo de ocupação, desenvolvimento e dos traços socioeconômicos da região, utilizaremos 

alguns estudos voltados para esta temática, publicados por outros autores. Não optamos por 

apresentar novas versões sobre esse tema, muito menos será o nosso objetivo. Nossa intenção 

com este capítulo se constitui em situar para o leitor os principais aspectos do cenário que será 

palco dos acontecimentos referentes à escravidão, à criminalidade e ao cotidiano na região, 

entre os anos de 1880 e 1888.  

Para o melhor entendimento do contexto regional de nosso estudo, tentaremos expor os 

principais aspectos do processo de ocupação da Zona da Mata Mineira conduzindo essa 

observação para Santa Luzia do Carangola. Ressaltamos que o recorte de nosso trabalho se dá 

entre 1880 e 1888, no entanto, retornaremos algumas décadas para melhor compreender o 

processo de formação da região. 

                                                             
18 ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Os Sertões de São Paulo do Muriahé: Terra, Riqueza e Família na 

Zona da Mata Mineira 1846-1888. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2011, p, 2. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento Agricultura e Sociedade).   
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No que se refere à Zona da Mata Mineira, utilizaremos a divisão sugerida por Angelo 

Alves Carrara em 03 sub-regiões19. Se opondo à ideia de homogeneidade para a Zona da Mata 

o autor apresentou as seguintes divisões e características:  

1 – Sub-região Sul:  

 (...) na divisa com o estado do Rio de Janeiro, os municípios de 

Juiz de Fora, Mar de Espanha e Leopoldina caracterizavam-se pelas 

propriedades fundiárias maiores, com grande número de escravos e 
poucos pequenos proprietários(...).

20 

2 – Sub-região Central: 

 (...) compreendia os municípios de Rio Pomba, Ubá, Viçosa e 

Muriaé – a área original dos aldeamentos indígenas do final do 

século XVIII e início do XIX – a estrutura fundiária era muito 

parcelada, o número de escravos era comparativamente bem menor, e 
a diversificação das atividades econômicas era acentuada.

21 

      3 – Sub-região Norte: 

 (...) haveria uma terceira sub-região, cujas características fundiárias 

e demográficas a aproximavam da parte central, e tardiamente veio a 

participar da cafeicultura de exportação. Compreendia os municípios 
de Ponte Nova e Manhuaçu.

22 

 

Ao realizar esta divisão, o autor buscou privilegiar os traços da economia regional, no 

que se refere ao processo de ocupação das terras, o tamanho e o uso da propriedade fundiária, 

a proporção de escravos na produção de cada região e a tipologia da produção para cada sub-

região. Entre as três regiões acima caracterizadas por Angelo Carrara, a sub-região Central 

será nosso principal ponto de análise neste primeiro momento, pois Santa Luzia do Carangola 

se encontrava especificamente dentro deste recorte. 

Sobre a ocupação e características das divisões da Zona da Mata mineira, Vitória 

Fernanda Schettini de Andrade afirma que: 

(...) Minas Gerais caracterizava-se por apresentar um perfil 

diferenciado entre as regiões, até mesmo dentro das próprias regiões 

                                                             
19 O autor se baseou na proposta de Elza Coelho de Souza, acerca da distribuição das propriedades rurais no 

estado de Minas Gerais, publicada pela Revista Brasileira de Geografia em 1951: SOUZA, Elza Coelho de. 
Distribuição das propriedades rurais no estado de Minas Gerais. Revista Brasileira de Geografia, jan-mar 1951, 

13(1), p, 52-3. 
20 CARRARA. Angelo Alves. A Zona da Mata de Mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-1909). 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1993, p.11. Dissertação (Mestrado em História).  
21 CARRARA. Angelo Alves. A Zona da Mata de Mineira: ... p, 12. 
22

 CARRARA. Angelo Alves. A Zona da Mata de Mineira: ... p, 12. 
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provinciais. Cada localidade que surge na Zona da Mata após o 

esgotamento do ouro, passa a ter peculiaridades próprias.
23

 

 

A historiografia tradicional referente à Zona da Mata mineira sempre associou sua 

ocupação e seu desenvolvimento ao declínio da mineração em Minas e à introdução do café 

como principal produto a ser explorado pioneiramente na região. É possível afirmar que 

durante a segunda metade do século XVIII, ocorreu uma aceleração da ocupação dessas áreas 

ainda não povoadas significativamente pelos colonizadores, sendo a Zona da Mata uma região 

propícia para esta ação.  

Maria Cristina Coutinho Robert Boechat, apresentando uma revisão bibliográfica 

sobre a historiografia mineira, em sua dissertação de mestrado sobre o processo de ocupação 

da região de Carangola, afirma que nas últimas décadas, a visão historiográfica de uma 

suposta “regressão econômica e atrofiamento demográfico” que teria envolvido Minas Gerais 

após a diminuição da exploração aurífera entre o fim do século XVIII e início do XIX vêm 

sendo repensada.
24

  

Com relação ao processo de origem da exploração do café na Zona da Mata em 

meados do século XIX, a autora argumenta que “embora o café já apareça desde os anos 

cinquenta na região recortada [Santa Luzia do Carangola], a sua produção ainda não se 

constituía como cultura agrícola dominante dessa sociedade, no período por nós 

contemplado.”
25

 

Fernando Lamas nos alerta para o complexo conjunto de teorias sobre o processo de 

ocupação da Mata Mineira, ao expor que: 

 

Frequentemente ouve-se que a história da Zona da Mata 

Mineira iniciou-se no século XIX, a partir da expansão cafeeira do 

Vale do Paraíba Fluminense. Isso decorre-se de uma interpretação 
que encarou a fase relativa ao século XVIII apenas como via de 

ligação, através do Caminho Novo, entre o porto do Rio de Janeiro e 

a região mineradora. Contudo, desde a primeira metade do 

setecentos a região foi não somente devassada como também 

                                                             
23 ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Os Sertões de São Paulo do Muriahe: ...  p, 64. 
24 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: um estudo sobre a 

expansão das fronteiras agrícolas da zona da mata mineira na segunda metade do século XIX. Universidade 

Severino Sombra, Vassouras, 2006. Dissertação (Mestrado em História).  
25 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola:... p, 25. 
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podemos detectar os primórdios de um processo de colonização e 

povoamento que abriu espaços e gerou condições materiais para sua 

estruturação no século XIX.
26 

 

Renato Pinto Venâncio salienta que com o declínio da exploração do ouro, novas rotas 

surgiram. Segundo o autor, no decorrer da segunda metade do século XVIII foram 

incorporadas ao espaço econômico da Capitania de Minas Gerais outras regiões que vinham 

sendo exploradas, como a Zona da Mata.
 27

  

 Em publicação clássica sobre os Sertões do Leste da Mata mineira, Paulo Mercadante 

afirma que inicialmente: 

Apesar da proximidade da Costa, a ocupação não se fizera. 

O ouro lá não existia, ou pelo menos nunca aflorou nas bacias dos 

seus rios. Então, em vez de a corrente imigratória seguir à direita ao 
encontro do Paraíba, espalhou-se pelo norte, pelo sul e desprezou a 

parte rica de florestas denominada Áreas proibidas. 

Acresce a isto o concorrer-se outro fator à conservação da 
barreira. A administração vedava o povoamento, por política fiscal, a 

fim de proteger o erário. Procurava-se manter a ligação da capitania 

ao Rio de Janeiro apenas por uma rota, com o fito de resguardar a 

Coroa do descaminho e contrabando.
 28

  

 

Segundo o autor, não era de interesse do governo permitir a abertura de novos 

caminhos entre a área da mineração e a Capitania do Rio de Janeiro. O contrário permitiria o 

contrabando da exploração, atingindo negativamente os cofres da Coroa Portuguesa. 

Segundo Angelo Carrara, a Zona da Mata recebeu tal nome em decorrência da 

significativa floresta tropical que a cobria até o primeiro quartel do século XIX.
29

 O autor 

afirma que já no século XVIII a primeira porção da Mata começava a ser ocupada, sendo a 

                                                             
26LAMAS, Fernando. Povoamento e colonização da Zona da Mata Mineira no Século XVIII. São Paulo. 2006. 

N.º 08. Disponível em:  

<http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao08/materia01/>. Acesso em 
12/08/2011. 
27VENANCIO, Renato Pinto. Caminho Novo: a longa duração. Revista Varia História. Códice Costa Matoso. 

Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, n° 21, jun., p181-189, 1999, p, 183.   
28MERCADANTE, Paulo. Os sertões do leste. Estudo de uma região: Mata mineira. Rio de Janeiro: Zahar, 

1973, p, 22 e 23. 
29

 CARRARA. Angelo Alves. A Zona da Mata de Mineira: ... p, 44. 
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sub-região norte um dos primeiros pontos a ser desbravado, mesmo com a presença de índios 

supostamente antropófagos.
30

 

Romilda Oliveira Alves em trabalho sobre o processo de ocupação da Mata afirma 

que: 

A Zona da Mata apresentava área coberta de mata fechada, 

cortada por muitos rios e riachos, entremeados por colinas e morros, 

sendo quase toda a sua extensão composta por relevo e vegetação 
apropriados para a principal atividade de seus habitantes, a 

produção agropecuária. (...) 

Além de ser uma região propícia a este tipo de produção, a 

Zona da Mata era também espaço sobre o qual famílias oriundas de 
antigas áreas de povoamento lutavam pela sua sobrevivência. Com a 

diminuição dos veios auríferos em Mariana e Ouro Preto, levas e 

mais levas de aventureiros, deixando para trás suas terras e casas, 
começaram a buscar trilhas e rios que os levassem aos terrenos 

potencialmente férteis. Foi assim que uma enorme corrente 

migratória chegou à Zona da Mata, área até então escassamente 
povoada. Este movimento de indivíduos das regiões mineradoras em 

direção à zona central da Mata Mineira situa-se no contexto da 

ampliação da fronteira e agricultura voltada para o mercado interno. 

Foi ele que em grande parte modificou a paisagem das matas 
fechadas e capoeiras, dando lugar posteriormente às freguesias, vilas 

e cidades. 
31

 

 

Vitória Schettini, em análise sobre a ocupação dos sertões de São Paulo do Muriahé, 

critica de forma incisiva a visão da Mata como “local inculto, incivilizado, de índios bravios, 

o que restou numa falsa idéia da suposta visão inconsciente sobre os nativos selvagens, uma 

área que não possuía registros documentais e muito menos história a contar.”
32

 

Com relação à efetiva ocupação da Mata mineira, a autora ressalta que: 

 

 Devido às dificuldades em desbravar os sertões do Leste da 

Zona da Mata Mineira, no final do século XVIII – principalmente 

pela decisão política da Coroa em não ampliar as áreas de ocupação 

das fronteiras além-mineração de modo a reforçar a vigilância ao 

                                                             
30CARRARA. Angelo Alves. Estruturas agrárias e capitalismo: contribuição para o estudo da ocupação do solo  
e da transformação do  trabalho na  zona da mata mineira, século XVIII e XIX. Série Estudos, nº 2, Mariana: 

NHED/ UFOP, 1999, p, 11.   
31 ALVES, Romilda Oliveira. Fronteiras em Expansão: População, terra e família na Zona da Mata mineira 

(1808-1850). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009, p, 20 e 21. Dissertação (Mestrado 

em História Social da Cultura). 
32

ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Os Sertões de São Paulo do Muriahe: ...  p, 1. 
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contrabando do metal – a região somente será habitada no início do 

século XIX. Esses condicionalismos, somados às dificuldades 

naturais, levarão a Zona da Mata a efetuar seu desenvolvimento 
tardiamente.

33
 

 

Nesse caso, o conceito de “sertão” também se encontra intimamente ligado à 

designação de um espaço geográfico desconhecido, despovoado pelos “civilizados” e 

habitado por índios hostis
34

, que impediam o processo de ocupação e desenvolvimento.
35

 

Segundo Romilda Alves, o início do século XIX foi de fundamental importância para 

a história da capitania de Minas Gerais, sobretudo em função da vinda da família Real 

portuguesa para o Rio de Janeiro. Segundo a autora, Dom João VI criou uma Lei Régia 

declarando guerra aos índios genericamente chamado de “Botocudos”. 

Sobre esta lei, a autora afirma que: 

Na verdade tratava-se de um conjunto de medidas destinadas 

a fazer da Zona da Mata e do Vale do Rio Doce uma linha 
estratégica que possibilitasse a ocupação mais efetiva do Leste 

mineiro e, ao mesmo tempo, impulsionasse a produção de alimentos e 

a exploração dos recursos minerais.
36

 

 

Romilda Alves afirma que famílias inteiras se arriscavam em desbravar e ocupar a 

Mata em função das promessas de acesso fácil a terra. Dessa forma, na medida em que os 

anos passavam, a agricultura ocupava cada vez mais o espaço, para atender as necessidades de 

alimentação do mercado interno. 

Vitória Schettini ressalta que, no início do século XIX, nascia na Zona da Mata 

Mineira “um outro Brasil”. Segundo a autora, um Brasil “não destruído pelas escavações das 

minas, mas com uma fronteira agrícola imensa a ser desbravada em meio a currais, colinas, 

montanhas, e com um clima e maneira de viver, talvez parecida, mas não idêntica a outras 

regiões mineiras.”
37

  

                                                             
33 ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Os Sertões de São Paulo do Muriahe: ...  p, 4. 
34 O conceito de “civilização” aqui exposto faz referência à visão expressa no argumento do colonizador no 
processo de ocupação das terras. 
35 Sobre essa questão ver: AMANTINO, Márcia. O mundo das feras: os moradores do sertão oeste de Minas 

Gerais – Século XVIII. São Paulo: Annablume, Fapesp, 2007. PAIVA, Adriano Toledo. Os Indígenas e os 

processos de conquista dos sertões de Minas Gerais (1767 – 1813).  Belo Horizonte: Argvmentvum, 2010.  
36 ALVES, Romilda Oliveira. Fronteiras em Expansão: ... p, 19. 
37

 ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Os Sertões de São Paulo do Muriahé: ...  p, 7. 
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Sobre essa região, Schettini afirma que:  

 

(...)os sertões da Zona da Mata Mineira, até meados do 

século XVIII foram considerados pela Coroa portuguesa, área 

proibida do povoamento e da exploração econômica. A partir deste 
momento, por força de interesses particulares, políticos e econômicos 

a região será ocupada à revelia da lei e fortuitamente.
 38

 

 

A autora afirma que a nova configuração geográfica, envolvida pela redução do 

processo extrativo do ouro incentivou inúmeros grupos familiares a migrarem para a Mata. De 

forma gradual, a terra que inicialmente era penetrada pelo explorador, seria fortemente 

dominada, fechando assim suas fronteiras no decorrer do Oitocentos. 

Romilda Alves reitera que as incursões em direção à Zona da Mata tinham objetivos 

principais: 

 

(...) um de natureza civilizadora, de domesticação e controle 

da população indígena; outro de caráter econômico, voltado para a 
produção de alimentos para abastecer o mercado colonial. (...) 

Foi dentro desse contexto que vários colonos se dirigiram à 

porção central da Zona da Mata em busca de posses de terras 

devolutas para criar pequenas unidades de produção para o consumo 
próprio, atender à demanda de alimentos das populações crescentes 

da Capitania de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
39

 

           

           Reiteramos a importância da redefinição da Zona da Mata Mineira proposta por 

Angelo Carrara, destacando principalmente as peculiaridades das sub-regiões. A parte central 

constituída pelos municípios de Rio Pomba, Ubá, Viçosa e Muriaé, é caracterizada como 

policultora, sendo o trabalho escravo compartilhado com o familiar.           

           É a partir desta sub-região que analisaremos Santa Luzia do Carangola e suas 

adjacências em seu processo de formação. 

          

  Acerca da parte central da Mata, Romilda Alves destaca que: 

                                                             
38 ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Os Sertões de São Paulo do Muriahé: ...  p, 16 e 17. 
39

 ALVES, Romilda Oliveira. Fronteiras em Expansão: ... p, 47 e 48. 
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           Abrangendo a primeira metade do século XIX na área central 
da zona da Mata Mineira, encontramos indícios de que essa região, 

num primeiro momento, se encontrava em movimento, pois caminhos 

são abertos e rios explorados para atingir novas riquezas. Com o 
tempo seu povoamento tende para a permanência, fixidez e uma certa 

estabilidade; e em decorrência formas de convívio mais sedimentadas 

e profundas. O lento estabelecimento da população resultava da 

gradativa especialização de uma economia sustentada por uma 

agricultura mercantil de alimentos. (...)
40

 

           Nas fronteiras móveis, as iniciativas dos indivíduos e dos 
grupos sociais possuem um espírito combativo e empreendedor. 

Nelas desencadeia-se uma luta sobre a terra com o objetivo de 

consolidar patrimônios e/ou obter recursos econômicos como forma 

de sobrevivência. Neste sentido, o avanço contínuo dos colonos sobre 
as terras abertas na área central da Zona da Mata Mineira foi 

determinante para o desenvolvimento econômico desse núcleo 

populacional.
 41

 

 

Concordamos com Maria Cristina Boechat ao afirmar que Minas, principalmente a 

Mata central, até meados do século XIX se constituía um espaço histórico em formação com 

fronteiras indefinidas. A autora salienta que os sistemas econômicos e sociais que foram 

introduzidos na região compuseram um quadro de particularidades e características que 

ajudam a compreender melhor sua ocupação, longe de demonstrar qualquer homogeneidade.
42

 

A autora ressalta que além das particularidades socioeconômicas da região: 

 

A Zona da Mata Mineira é um exemplo de utilização desses 
critérios parciais de espacialidade, porque recortam a base física 

como referência de demarcação territorial, desconsiderando as 

especificidades dessas abrangências imprecisas. 

Quando o governo Imperial brasileiro demarcou, através de 

decretos, os limites da então denominada região da mata mineira e 

as províncias do Espirito Santo e Rio de Janeiro, Carangola era o 
município limite dessas fronteiras provinciais. Essas demarcações 

tinham caráter provisório, denotando uma indefinição dos critérios 

utilizados. Indefinição que ultrapassava as determinações jurídicas 

impostas pelo governo central e se configuravam em disputas locais e 

interprovinciais(...).
43

 

                                                             
40 ALVES, Romilda Oliveira. Fronteiras em Expansão: ... p, 43. 
41 ALVES, Romilda Oliveira. Fronteiras em Expansão: ... p, 45. 
42 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: ... p, 26 e 27. 
43

 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: ... p, 16. 
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Com base nos trabalhos aqui expostos inicialmente, não é possível associar a ideia de 

homogeneidade para Mata. Os trabalhos de Carrara, Boechat, Schettini, Lamas, e Alves 

citados até aqui, exemplificam essa diversidade social, econômica e, principalmente 

geográfica, propondo um novo delineamento para a região e suas divisões.  

 

1.2 – Santa Luzia do Carangola: da Origem à Emancipação. 

 

Fora o vale protegido durante séculos por florestas densas 

habitadas por indígenas. O branco adentrou, derruindo a mata, 

exterminando o selvagem, dando início à queimada e à lavoura. 
Ergueu a choupana; em seguida, preparou a fazenda. Alargou as 

veredas, erigiu a capela, disciplinou o povoado, cujas ruas calçou, 

pondo-lhes luz e água corrente.
44

  

 

Poucos são os trabalhos acadêmicos que abordam especificamente o processo de 

ocupação e desenvolvimento sobre a região que se constitui o atual município de Carangola e 

suas adjacências. No entanto, mesmo com a escassez de pesquisas dessa natureza, 

encontramos significativas contribuições que proporcionam relevantes informações sobre a 

região. 

A atual cidade de Carangola se situa na parte leste da Zona da Mata Mineira, a 370 

quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, possuindo segundo o IBGE
45

, 32.321 habitantes. 

Segundo Maria Cristina Boechat, o processo de ocupação dessa região se originou do vale do 

Muriaé, chegando até a cachoeira de Tombos por volta de 1830, resultando na organização de 

lavouras. 46 

Paulo Mercadante, buscando levantar a origem e ocupação de Carangola, usa como 

uma de suas fontes as correspondências do farmacêutico francês Alexandre Bréthel, que 

esteve nessa região em meados do Oitocentos. Nessas cartas, Bréthel se correspondia com 

amigos e parentes na França, relatando as especificidades encontradas na região.  Mercadante 

                                                             
44MERCADANTE, Paulo. Crônica de uma comunidade cafeeira: Carangola: o vale e o rio. Belo Horizonte: 

Itatiaia, 1990, p, 15. 
45Censo do IBGE. Disponível em: 

 <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/default.shtm>. Acesso em: 11 jul 2011. 
46

 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: ... p, 33. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/default.shtm
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ressalta que os primeiros indícios sobre a ocupação do vale do Carangola ocorreram no ano de 

1830, com a investida dos irmãos Lannes.
 47

 

Segundo Maria Cristina Boechat, existem significativas divergências acerca das 

informações referentes ao pioneirismo do desbravamento desta região. 

A autora afirma que: 

           Dos diversos relatos existentes sobre o processo de ocupação 
inicial pelos Lannes, a mais recorrente é que teria sido José o 

primeiro a se aventurar pelas bandas da região, entre os anos de 

1821 e 1823, quando se daria a primeira entrada. Por volta de 1831 
teria regressado para tomar posse das terras, assim, vindo para as 

paragens do atual município de Faria Lemos, para então apossar-se 

de toda a terra(...)
48

 

 

            Segundo a autora, outra versão relatava que: 

 

      (...) José Lannes fugiu do regimento em que servia, em Presídio, 
atual Visconde do Rio Branco, Minas, se emprenhando em sítios 

menos habitados. Atravessou o rio Paraíba, ajudado por um escravo 

negro de nome João da Cruz, alcançando primeiro o Muriaé e depois 

o Carangola
49

. Enfrentou índios puris, foi ferido e depois ajudado 
pelos mesmos puris, percorreu a região até atingir a Cachoeira de 

Tombos. Tomou posse das terras que se estendiam até Itaperuna, Rio 

de Janeiro, na confluência do Carangola e Muriaé, fixando-se em 
Conceição, próximo ao ribeirão do mesmo nome.

 50
 

 

            Fazendo uma análise das inúmeras versões, Boechat aponta que Joaquim Lannes: 

 

           (...) internou-se nas matas do Carangola com diversos 
escravos e um amigo chamado Bambuí. Com a ajuda dos índios, 

plantou milho, mandioca, cana de açúcar, para subsistência. Depois 

de algum tempo seus irmãos vieram lhe fazer companhia.
 51

 

            

           Embora a presença do cativo nos interesse mais, exclusivamente pela temática do 

trabalho, a menção ao índio é constante na documentação. Em inúmeras passagens desses 

                                                             
47 Segundo o autor os nomes dos irmãos Lannes seriam: José, Joaquim, Francisco e Antônio. 
48 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: ... p, 33. 
49 A autora faz referencia ao nome dos rios, que ocasionalmente batizaram as cidades Muriaé e Carangola. 
50 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: ... p, 33 e 34. 
51

 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: ... p, 34. 
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relatos é possível verificar a referencia à resistência e também ao auxílio prestado por esses 

nativos no processo de ocupação. 52 

           Vitória Schettini afirma que: 

           Outro fator relevante para entendermos a ocupação das terras 

na área brasileira estudada são as presenças indígenas e os conflitos 

surgidos entre nativos e brancos em torno de sua posse. As relações 
entre colonos e indígenas no período em que foram abertas as portas 

para a ocupação dos sertões são marcadas por tensões que passam 

por diversos desentendimentos sobre a propriedade agrária.
 53

 

 

           Acerca da mesma temática, Romilda Alves argumenta que: 

 

           O papel indígena foi fundamental tanto no que diz respeito à 
transmissão de seus conhecimentos e técnicas, quanto para a 

viabilidade dos interesses econômicos metropolitanos na América 

portuguesa. Desse modo, estes povos tiveram papel relevante no 
processo de organização do espaço e legitimação do poder 

metropolitano na área central da Zona da Mata mineira. (...)
54

 

           Não há dúvidas de que, os indígenas foram vitais para o 
desenvolvimento da região Central da Zona da Mata: a abertura de 

estradas, as atividades agrícolas no interior dos aldeamentos e o 

papel de guias que eles exerciam nas expedições pelos sertões 
adentro nos mostra que os mesmos foram agentes importantes na 

organização dos espaços da fronteira.
 55

                

           

          Sobre a origem do povoado que culminará no município de Carangola, Paulo 

Mercadante credita aos irmãos Lannes: 

  

           A iniciativa de aliciamento de índios puris para plantio de 

milho, mandioca, cana de açúcar nas imediações do futuro arraial. 
Distribuindo-se os lavradores pelo vale que compreende a atual 

                                                             
52 Sobre o indígena no processo de ocupação em Minas Gerais ver: AMANTINO, Márcia Sueli. A escravidão 
indígena em Minas Gerais no século XVIII. In: Anais Anpuh/MG São João del Rei. Julho 2006. Cd Rom. ; 

MACHADO, Marina Monteiro. A trajetória da destruição: índios e terras no Império do Brasil. Niterói: UFF, 

2006. Dissertação (Mestrado). 
53 ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Os Sertões de São Paulo do Muriahé: ...  p, 3. 
54 ALVES, Romilda Oliveira. Fronteiras em Expansão: ... p, 38. 
55

 ALVES, Romilda Oliveira. Fronteiras em Expansão: ... p, 112. 
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região, não tardaram as formações de núcleos, onde se montavam 

biroscas de gêneros, bebidas e, mais tarde, armarinhos.
 56

 

 

           É possível perceber na afirmação dos autores citados que a presença indígena se deu 

tanto no processo de resistência, no que se refere à entrada do colono nas terras, mas também 

no auxílio ao explorador, como afirma Romilda Alves e Paulo Mercadante. 

           No decorrer da década de 1840 as fronteiras agrícolas foram se expandindo com roças e 

construções, permitindo a fixação ao longo do curso do rio Carangola e com a ampla 

intensificação do trâmite dos tropeiros pelos sítios. 

           Em 1852, no âmbito religioso, o Curato de Nossa Senhora da Conceição dos Tombos 

do Carangola
57

 que pertencia ao município de São João Batista do Presídio, foi elevado á 

categoria de Freguesia. A partir daí, a Freguesia de Tombos passava a abranger os atuais 

municípios de Carangola, Faria Lemos, Pedra Dourada, Divino, Caparaó, Espera Feliz e 

Caiana. A jurisdição da Freguesia de Tombos, após 1852, abrangia também os atuais 

municípios de Purilândia, Porciúncula, Ourânia, Varre-Sai, Santa Clara e Natividade, que hoje 

pertencem ao território fluminense.
 58

 

           Ainda na esfera religiosa o curato de Santa Luzia do Carangola foi criado em 1862, 

como filial de Tombos. Em 1866 este mesmo curato é elevado à categoria de Paróquia como 

consta na transcrição da lei n.º 1.273: 

“Artigo 1º: Fica elevada à categoria de Parochia a povoação de 

Santa Luzia do Carangolla, compreendendo os Curatos e Districtos 

de Santa Luzia do Carangolla e Santo Antonio do Indaiá pelas 
actuais divisas.(...)” 

59
 

 

           Maria Cristina Boechat afirma que: 

 

           Os primeiros moradores do Arraial Novo, denominação inicial 

do que viria a ser a cidade de Carangola, de acordo com a tradição 
local, por serem adeptos do liberalismo e partidários de Teófilo 

                                                             
56 MERCADANTE, Paulo. Da Aventura Pioneira ao Destemor à Travessia: Santa Luzia do Carangola Belo 

Horizonte: Itatiaia, 2003, p, 31. 
57Atual município de Tombos-MG 
58BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: ... p, 37. 
59 Lei n.º 1.273 de 02 de janeiro de 1866. Arquivo Público Mineiro. Disponível em: 

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/publicos_docs/photo.php?lid=66903> Acesso em: 01 ago 2012. 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/publicos_docs/photo.php?lid=66903
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Otoni no movimento liberal de 1842, resolveram homenagear os 

vencidos dando o nome de Santa Luzia do Carangola ao povoado. 

Em 1844, quando os liberais retornaram ao poder no governo 
imperial, a nova Santa Luzia do Carangola já era um povoado 

organizado. A capela foi erguida em 1859, em um local um pouco 

distante do agrupamento original, hoje se constituindo na praça da 

cidade, no centro, que recebe o nome de um de seus doadores, o 
Coronel José Maximiano Pereira de Souza. Sua construção se deveu 

também a doações dos proprietários rurais, José Moreira Carneiro e 

Manoel José da Silva Novais. Ao redor foram surgindo novas casas 
de fazendeiros da região (...)

60
 

 

 

           Com relação a essa afirmação, discordamos da autora, unicamente, quando a mesma 

inclui o Coronel Maximiano José Pereira de Souza como doador das terras para a construção 

da igreja e das imediações da atual praça no centro da cidade. Segundo a escritura do 

terreno61, os doadores foram José Moreira Carneiro e Manoel José da Silva Novais, conforme 

consta no Centro de Documentação Histórica de Carangola e no Cartório de Protestos, 

Registros de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da mesma cidade.  62
 

           Com base nessas afirmações é possível perceber a ocupação e a formação efetiva da 

comunidade a partir da segunda metade do século XIX. No âmbito político administrativo, o 

povoado de Santa Luzia do Carangola, inserido no distrito de Tombos, pertenceu ao 

município de São João Batista do Presídio até 1853
63

. Nesse ano, após divergências entre os 

fazendeiros de Tombos, o município de Presídio transferia-se para São Januário do Ubá, 

permanecendo assim por dois anos até 1855.
 64

 Em 16 de maio de 1855, São Paulo do 

Muriahé foi elevado à vila pela lei n.º 73165, incorporando Santa Luzia do Carangola como 

um de seus distritos.
66

 O documento que legitima essa incorporação pode ser encontrado no 

Arquivo Público Mineiro. 

            

A lei n.º 1.097 indicava que: 

                                                             
60BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: ... p, 36. 
61Livro de Notas – Cartório de Santa Luzia do Carangola. 1877/1878. Escritura – Folha 64. 
62Agradecemos ao pesquisador José Antônio Morando Queiroz pela cessão da cópia do documento em questão. 
63Atual município de Visconde do Rio Branco-MG. 
64 MERCADANTE, Paulo. Crônica de uma comunidade cafeeira: ... p,41. 
65 Lei n.º 731 de 16 de maio de 1855. Arquivo Público Mineiro. Disponível em: 

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/publicos_docs/photo.php?lid=66240 > Acesso em: 01 ago 2012. 
66

BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: ... p, 37. 
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Artigo 1º: Fica criado um novo Districto de Paz no Município de São 

Paulo do Muriahé, com a denominação de – Districto de Santa Luzia 

do Carangolla.   

Artigo 2º: As divisas deste Districto serão: todas as vertentes do rio 

Carangolla pela margem direita até a barra do ribeirão São 

Matheos, incluindo todo o terreno pertencente à fazenda do mesmo 

nome, e pela margem esquerda até a barra do ribeirão da fazenda de 
José Moreira Carneiro, comprehendidas todas as vertentes.(...)

67
 

 

Figura 1 – Centro da cidade de Santa Luzia do Carangola nos fins do século XIX 

 

Fonte: Centro de Documentação Histórica de Carangola – MG – Banco de Imagens. 

 

           Após todos os processos de elevações e incorporações, o município de  Santa Luzia do 

Carangola foi criado pela lei 2.500 de 12 de novembro de 1878, conforme os parágrafos 6º e 

7º no documento seguinte. 

 

                                                             
67 Lei n.º 1.097 de 07 de outubro de 1860. Arquivo Público Mineiro. Disponível em: 

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/publicos_docs/photo.php?lid=66240 > Acesso em: 01 ago 2012. 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/publicos_docs/photo.php?lid=66240
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                                    Figura 2: 

Redação Original da Lei 2.500, que eleva Santa Luzia do Carangola à categoria de 

município
68

 

 

Fonte: Arquivo Público Mineiro – APM. 

           É importante ressaltar que, a instalação da Câmara Municipal ocorreu somente em 07 

de janeiro de 1882, data que é comemorado o aniversário do atual município de Carangola.
69

 

Os componentes da sessão da instalação da Câmara foram: Dr. Manoel Afonso Cardoso 

                                                             
68 Lei n.º 2.500 de 12 de novembro de 1878. Arquivo Público Mineiro. Disponível em: 

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/publicos_docs/photo.php?lid=66903> Acesso em: 01 ago 2012. 
69

 Gazeta de Carangola – Edição Histórica do Centenário. Carangola: 1982. 
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(Presidente), Antônio Carlos de Souza (Vice Presidente), Antônio Antunes Vieira, João 

Marcelino Teixeira, Capitão José Luciano de Souza Guimarães, Capitão Mariano José Soares 

e o Tenente Estevão Rodrigues Pedrosa. A sessão foi inicialmente presidida por João Ribeiro 

de Almeida Tostes, que exercia o cargo de presidente da Câmara Municipal de São Paulo do 

Muriaé que abriu os trabalhos e deu posse à nova Câmara. 

           Vitória Schettini destaca que, após 1820 foi intenso o crescimento das vilas na Zona da 

Mata Mineira.
70

 Segundo a autora, São Paulo do Muriahé, município que Santa Luzia do 

Carangola pertenceu até 1878, era composto por um grande território, agregando uma 

quantidade significativa de distritos. 

 A autora discrimina este quadro de acordo com o diagrama adaptado abaixo. 

 Diagrama 1:
71

 

 Desmembramento (parcial) de São Paulo do Muriahé (1852-1962) 

 

Fonte: COSTA, Joaquim Ribeiro. Toponímia de Minas Gerais: com estudo histórico da divisão 

territorial administrativa. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1970. Adaptação feita por 

Vitória Fernanda Schettini de Andrade.
 72

 

           Observa-se nesse diagrama as datas referentes à elevação de Santa Luzia do Carangola 

à categoria de Paróquia (1866) e seu desmembramento de São Paulo do Muriahé (1878), 

assim como as demais localidades que foram elevadas à categoria de município de acordo 

com as datas constantes em cada quadro. 

 

 

                                                             
70 ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Os Sertões de São Paulo do Muriahé: ...  p, 44. 
71 ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Os Sertões de São Paulo do Muriahé: ...  p, 61. 
72 Agradecemos a Professora Doutora Vitória Schettini pela cessão dos mapas e diagramas utilizados nesse 

capítulo. 
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 Mapa 01 

 Zona da Mata de Minas Gerais. Destaque para São Paulo do Muriahé, 1872 

 

 Fonte: ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Os Sertões de São Paulo do Muriahé: Terra, 

Riqueza e Família na Zona da Mata Mineira 1846-1888. Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, Seropédica, 2011, p, 46. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento 
Agricultura e Sociedade).                    

              

            Nesse mapa, Vitória Schettini destaca os municípios referentes à Zona da Mata mineira 

evidenciando as vinte localidades que pertenceram a São Paulo do Muriahé e que foram 

desmembradas conforme o Diagrama 01. 

              Através dos autores citados até aqui foi possível perceber a argumentação acerca da 

diversificação da agricultura no processo de investida e ocupação da Mata. Esse avanço que 

culminou no surgimento de vilas e cidades esteve intimamente ligado ao processo de 

exploração das terras como meio de sobrevivência e das necessidades da demanda do 
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mercado. Nesse sentido, a presença do escravo se constituiu uma realidade no que se refere à 

mão de obra. Evidentemente, a proporção do uso do trabalho cativo variou de região para 

região dentro do recorte da Zona da Mata. Nos tópicos a seguir, destacaremos a presença do 

trabalho escravo no desenvolvimento da região carangolense do ponto de vista econômico, 

através do uso de sua mão de obra na esfera da produção. 

 

1.3 – O desenvolvimento da região, a esfera da produção e a presença cativa em 

Santa Luzia do Carangola. 

 

Com relação ao desenvolvimento da região, tradicionalmente, a historiografia se refere 

ao café como a principal produção agrícola encontrada. 73 Baseada em registros de terra, livros 

de notas e inventários post morten, Maria Cristina Boechat ressalta que: 

 

É certo que o café, a partir da década de cinquenta do 
oitocentos começava a se expandir impondo-se gradativamente às 

demais culturas agrícolas da região. No entanto, até o momento em 

que os cafezais assumiriam o papel de cultura agrícola dominante, 

importa verificar, o grau de diversificação da produção local, quais 
as principais culturas que iriam caracterizar aquele cenário rural e 

se consolidar como fonte de recursos capaz de gerar, para além da 

necessidade de abastecimento local, um excedente comercializável, 
gerador por sua vez, de rendas que dariam um formato 

socioeconômico específico àquela sociedade.
74

  

 

Boechat demonstra através de seu estudo sobre a ocupação de Carangola que, entre 

1858 e 1876, a região apresentou uma agricultura de subsistência e de abastecimento local, 

com destaque para a produção de milho e cana de açúcar. 

 

 

 

                                                             
73 Sobre escravidão e cafeicultura na Zona da Mata mineira ver: ANDRADE, Rômulo Garcia. Limites impostos 

pela escravidão à comunidade escrava e seus vínculos de parentesco: Zona da Mata de Minas Gerais, século 

XIX. (A subjetividade do escravo perante a coisificação social própria do escravismo) USP, 1995. Tese 

(Doutorado em História). 
74

 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: ... p, 79. 
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Tabela 01 

Título: Especificação e Porcentagens das Benfeitorias encontradas em Santa 

Luzia do Carangola – 1858-1876 

Benfeitorias Número Porcentagem 

Moinho 17 68% 

Paiol 16 64% 

Engenho de moer cana 10 40% 

Engenho (milho e mandioca) 08 32% 

Engenho de pilar café 05 20% 

Fonte: BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: um 

estudo sobre a expansão das fronteiras agrícolas da zona da mata mineira na segunda metade do século 

XIX. Universidade Severino Sombra, Vassouras, 2006, p, 20. Dissertação (Mestrado em História). 

           Segundo a autora:  

A indicação da produção de gêneros agrícolas destinados 
para o auto-consumo e/ou para o abastecimento de algum tipo de 

mercado local ou mais distante, pode ser percebida nas diferentes 

denominações utilizadas na documentação desse período que contém 

registros de propriedades rurais, como os livros paroquiais de terras 
possuídas, os livros de notas e os inventários. (...) 

Não podemos precisar, qual a parcela dessa produção era 

destinada a alguma forma de mercado, nem a porção voltada para o 
auto-abastecimento. Contudo, é correto afirmarmos que a grande 

maioria dos inventariados possuidores de terras estava ligada à 

agricultura.
 75

 

 

Boechat demonstra que o café, com apenas 20% da produção local, ainda não se 

configurava como o produto de maior escala entre 1858 e 1876. No entanto, este gênero que 

estava voltado principalmente para o mercado externo ampliava sua produção na transição do 

século XIX para o XX, se configurando como o principal produto não só de Carangola, mas 

de toda a região, alterando as estruturas políticas, administrativas e econômicas da mesma. 

Outro fator econômico destacado pela autora foi o registro de animais na documentação 
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analisada, principalmente o gado, que fez parte das referências de um conjunto significativo 

de inventários por ela analisados. 

            Como já mencionamos anteriormente, a classificação da sub-região da Mata central 

proposta por Angelo Carrara, indica um baixo índice do uso da mão de obra escrava se 

comparados aos dados da sub-região sul.
76

 Segundo o mesmo autor, quando o recenseamento 

de 1872 foi realizado “apurou-se que a Mata – cuja área correspondia a cerca de 5% do 

território da Província – detinha 16,57% da população total e 24,39% da população escrava 

de Minas Gerais.” Estes números evidenciam uma significativa participação da mão de obra 

escrava na Província, guardadas a proporção e distribuição dos cativos nas sub-regiões da 

Mata.          

            Paulo Mercadante faz menção à presença do negro que ao contrário do índio, marca a 

sua história com o exercício do trabalho braçal. A nostalgia dele mistura-se à outra, à 

barroca, tudo se confundindo em termos de existência e sociedade.
77

 

           É importante ressaltar que em 1872 o Brasil vivia o momento desfavorável ao regime 

escravista, contribuindo também (junto a outros fatores) para reduzida presença da mão de 

obra cativa na região de Santa Luzia do Carangola. Inúmeras leis que minavam pouco a pouco 

a permanência do sistema escravista já eram uma realidade nesse momento.  

           Acerca da interferência das leis imperiais no regime escravista, Vitória Schettini afirma 

que: 

 

           Devemos levar em conta que alguns fatores políticos, sociais e 
econômicos redefinem o período recortado. A Lei Euzébio de Queiroz 

que proibia o tráfico internacional de escravos, a Lei do Ventre Livre 

e a Lei dos Sexagenários, pode ser um dos exemplos, por colocar em 

xeque a permanência de uma economia que arrolava há anos.
78

 

 

           Dessa forma, compreendemos que as últimas décadas do regime escravista no Brasil 

evidenciavam a redução significativa do uso da mão de obra cativa no sistema de trabalho. O 

fim do tráfico internacional de escravos proporcionaria o declínio dessa força de trabalho, 

vigente no Brasil desde o século XVI. É importante ressaltar que após o fim do tráfico 
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77 MERCADANTE, Paulo. Crônica de uma comunidade cafeeira:... p, 16. 
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internacional de cativos, ampliaram-se as relações de compra e venda de escravos entre e 

dentro das províncias, configurando assim uma alternativa para o suprimento das 

necessidades das províncias que ainda faziam uso desse regime de trabalho.
 79

 

           A tabela abaixo propõe uma comparação do número de escravos na Paróquia de Santa 

Luzia do Carangola com a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição dos Tombos de 

Carangola. É importante relembrar ao leitor que em 1872, quando realizado o recenseamento, 

Santa Luzia do Carangola estava agregada ao distrito de Tombos no âmbito político, e ambas 

pertencentes ao município de São Paulo do Muriahé. No plano religioso constituíam 

paróquias distintas. Ao levantarmos os recenseamentos das paróquias nas proximidades, 

encontramos apenas as citadas, onde podemos reproduzir as informações abaixo: 

 

Tabela 02 

Número de Cativos em Nossa Senhora da Conceição dos Tombos de Carangola e Santa 

Luzia do Carangola em 1872:
 80

 

Sexo Paróquia – 1 Paróquia – 2 Total 

Homens 435 451 886 

Mulheres 455 368 823 

Total 890 819 1709 

Legenda: Paróquia 1: Nossa Senhora da Conceição dos Tombos de Carangola        

Paróquia 2:  Santa Luzia do Carangola 

Fonte: CEBRAP – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. 

 

No que se refere ao século XIX, a população da Paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição dos Tombos de Carangola possuía 2.958 habitantes, sendo 2.068 livres e 890 

escravos, perfazendo o total de 30,08% da população. A Paróquia de Santa Luzia do 

Carangola, criada em 1866, registrava 4.954 habitantes, sendo 4.135 homens livres e 819 

escravos. Neste caso, os cativos constituíam 16,54% da população. Somando os moradores 

                                                             
79 ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Os Sertões de São Paulo do Muriahé: ...  p, 61. 
80 As informações do “Recenseamento Geral do Império de 1872” foram disponibilizadas pelo CEBRAP – 

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento por meio magnético. Não foi possível realizar a análise de outras 

paróquias vizinhas devido à inexistência do recenseamento das mesmas. 
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das duas paróquias percebemos o total de 7.912 habitantes, sendo 1.709 escravos, divididos 

entre 886 homens e 823 mulheres, perfazendo o total de 21,60% da população. 

Rômulo Garcia de Andrade, ao analisar a presença escrava na Zona da Mata em 1872, 

a partir dos dados do recenseamento daquele ano, percebeu que Juiz de Fora (Mata Sul) 

possuía 14.368 escravos. Só em Muriaé (Mata Central), município que nesse período abrangia 

as paróquias de Santa Luzia do Carangola e Nossa Senhora dos Tombos do Carangola, 

registrava 6.938 cativos.
 81

 Segundo o recenseamento de 1872, a cifra referente ao número de 

cativos em Juiz de Fora se apresenta em número muito superior às encontradas para a nossa 

região. 

          Para tentar levantar uma média das escravarias de Santa Luzia do Carangola, 

analisamos 47 fontes constantes no Centro de Documentação Histórica de Carangola. Os 

dados encontrados referem-se a todos os inventários, escrituras hipotecárias e partilhas 

localizadas no acervo entre 1868 e 1887 de proprietários que possuíam escravos.
82

          

Tabela 03 

Relação de Inventários de proprietários de escravos em Carangola (1868-1887) 

Maço Ano Proprietário Escravos Homens Mulheres 

101/04 1868                   Maximiano José Pereira de Souza (I) 35 22 13 

75/52 1871                           Paulino Soares de Lima (I) 2 - 2 

73/02 1873 Antonio Silva Monteiro (I) 3 - 3 

73/40 1873 Roza Maria da Conceição (I) 2 2 - 

106/14 1873 Eleutério Romeiro Aguiar (I) 7 3 4 

102/08 1874 Idelfonso José da Silva (I) 1 - 1 

NC 1875 José Pereira Neves e S/M (EH) 31 21 10 

100/13 1876 Antônio de Magalhães Queiroz (I) 4 1 3 

102/02 1876 Antônio Gomes de Barros (I) 3 2 1 

102/03 1876 Antônio José Soares (I) 5 3 2 

100/05 1878 Antônio Luiz Pereira (I) 3 1 2 

50/10 1878 José Maria Barbosa (I) 10 3 7 

100/04 1879 Antônio José Caldas Barcellar (I) 34 14 20 

100/01 1880 Joaquim Nunes Vieira (I) 7 4 3 

102/07 1880 Francisco Machado de Oliveira (I) 1 - 1 

102/15 1880 Rita Maria da Conceição (I) 6 2 4 

106/25 1880 Antonio Joaquim Vieira (I) 2 1 1 

                                                             
81 ANDRADE, Rômulo Garcia. Limites impostos pela escravidão à comunidade escrava e seus vínculos de 

parentesco: Zona da Mata de Minas Gerais, século XIX. (A subjetividade do escravo perante a coisificação 

social própria do escravismo) USP, 1995, p, 11. Tese (Doutorado em História). 
82 Para a confecção das tabelas 03, 04 e 05, não consideramos os registros de escravos nascidos após 1871 ou 

mencionados como “libertos”. 
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74/04 1881 Carolina Josephina do Amor Divino (I) 1 - 1 

74/32 1881 Maria Custódia Ferreira (I) 18 8 10 

75/06 1881 Balbina Maria de Jesus (I) 9 5 4 

75/27 1881 Joaquim Mariano Machado e S/M (I) 1 1 - 

116/25 1882 João Pereira Cunha (I) 19 12 7 

72/39 1882 Porcina Rosa da Encarnação (I) 6 6 - 

100/12 1882 Maria Izabel Lacerda Pinheiro (I) 18 12 6 

102/04 1882 Antonio Manoel de Vasconcelos (I) 4 2 2 

102/05 1882 Ana Eufrásia de Oliveira (I) 7 3 4 

102/12 1882 Maria Santa Anna Silva (I) 5 3 2 

32/07 1883 Francisco Romano de Souza (I) 5 2 3 

77/11 1883 Joaquim José de Oliveira (I) 5 2 3 

74/38 1883 Pedro Paulo do Rego (I) 3 2 1 

75/18 1884 José Marques da Silva Henriques (I) 3 1 2 

103/10 1884 Leonor Ignes de São José (I) 3 3 - 

103/15 1884 Tereza Nogueira de Jesus (I) 3 3 - 

104/02 1884 Ana Joaquina da Silveira (I) 2 2 - 

08/35 1885 Antonio Hermelindo de Andrade (I) 1 - 1 

73/01 1885 Antonio Bernardes de Silva (I) 1 - 1 

75/34 1885 Maria Tereza de Jesus (I) 4 1 3 

103/07 1885 Joaquim José de Souza (I) 1 1 - 

103/14 1885 Silvestre Gonçalves Ferreira (I) 7 6 1 

104/06 1885 Francisco Gomes de Campos (I) 3 2 1 

103/11 1886 Maria Barbara do Nascimento (I) 4 2 2 

103/13 1886 Quintino José de Souza (I) 6 2 4 

104/04 1886 Crotildes Umbelina de Jesus (I) 3 1 2 

NC 1887 Maria Roza de Jesus (P) 1 - 1 

100/03 1887 José Monteiro da Silva Pontes (I) 1 - 1 

103/01 1887 Agustinho Gomes de Oliveira (I) 1 1 - 

103/09 1887 Joaquina Cândida de Jesus (P) 10 4 6 

TOTAL 311 166 145 
Fonte: Fundo Fórum - Centro de Documentação Histórica de Carangola – MG 

Legendas: 

Tipo da fonte: (I): Inventário; (P) Partilha; (EH) Escritura Hipotecária. 

           Com base na análise detalhada das posses de escravos constantes nas fontes listadas 

acima, foi possível verificar algumas características importantes referentes a essas escravarias. 

A tabela 04 discrimina os dados referentes ao tamanho, à quantidade de posses de escravos 

para a região a partir dos documentos encontrados.   É importante ressaltar que a amostra das 

escravarias destacadas nas tabelas, não corresponde ao número total dos cativos existentes em 

Santa Luzia do Carangola. Os dados que apresentamos correspondem somente aos cativos 

listados nas fontes encontradas. 
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Tabela 04 

Percentual do tamanho, quantidade de posses e números de escravos Santa Luzia do 

Carangola, 1868-1887 

Tamanho das posses Quantidade 

de posses 

% Número de 

escravos nas 

posses 

% 

Pequenas 

(1-9 

cativos) 

1-4 cativos 27 69,23 61 44,85 

5-9 cativos 12 30,77 75 55,15 

Subtotal  39 82,98 136 43,73 

Médias 

(10-19 

cativos) 

10-14 cativos 02 40,00 20 26,67 

15-19 cativos 03 60,00 55 73,33 

Subtotal  05 10,64 75 24,12 

Grandes 

(+ 20 

cativos) 

+ 20 cativos 03 100 100 100 

Subtotal  03 6,38 70 32,15 

Total  47 100 311 100 
Fonte: Fundo Fórum - Centro de Documentação Histórica de Carangola – MG. 

  

           De acordo com a tabela 04, das 47 posses de escravos contabilizadas, 39 se 

encontravam na faixa de 1 a 9 cativos, perfazendo 82,98% das posses encontradas. Nas 

médias escravarias, consideradas entre 10 e 19 cativos, encontramos 05 posses, perfazendo 

10,64% do total das mesmas com 75 cativos. Acima de 20 cativos temos 03 posses, com o 

total de 70 escravos, contabilizando 6,38% das mesmas. 

           Os escravos que pertenciam às 39 pequenas posses totalizavam 136, os cativos das 05 

médias posses somavam 75, e os das 03 grandes totalizavam 70 escravos. É importante 

ressaltar que embora existissem apenas 03 grandes escravarias, esses proprietários detinham 

um significativo número de cativos, 32,15% do total. Levando em consideração não só o 

Censo de 1872, mas também o levantamento dessas fontes, observa-se o modesto número de 

cativos existentes em Carangola na segunda metade do século XIX, corroborando com as 

argumentações que indicam o baixo uso da mão de obra cativa para a Mata Central. É 

importante ressaltar que apesar do baixo número de escravos encontrados nessa sub-região, os 

dados das Tabelas 03 e 04 demonstram uma certa pulverização dessa população cativa entre 

os proprietários da localidade.  
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           Com relação à faixa etária desses cativos, dos 311 listados nos documentos, 285 

escravos tinham a idade registrada. A partir desses dados foi possível realizar a divisão da 

faixa etária conforme a tabela 05.  

 

 

                                                           Tabela 05 

Faixa etária dos cativos relacionados nos inventários de Santa Luzia do Carangola,      

1868-1887 

Faixa Etária Total % 

Recém-nascidos 

 

Menos de 1 ano 01 0,35 

Crianças 

 

1-14 anos 63 22,11 

Adultos 

 

15- 40 anos 159 55,79 

Idosos 

 

41 anos ou mais 62 21,75 

Total 285 100 
Fonte: Fundo Fórum - Centro de Documentação Histórica de Carangola – MG. 
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Gráfico 01 

Número de escravos por faixa etária em Santa Luzia do Carangola, 1868-1887. 
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Fonte: Centro de Documentação Histórica de Carangola – Fundo Fórum. 

                  De acordo com a tabela 05 e o gráfico 01, percebemos que a faixa etária dos 

cativos que consideramos “adulta” (55,79%), se encontrava com um número superior as 

demais faixas. É importante destacar o número de 63 crianças cativas registradas (22,11%), se 

equiparava aos 62 escravos idosos (21,75%), mesmo em momento desfavorável ao regime 

escravista no Brasil. Dada à baixa proporção de escravizados na localidade, o percentual de 

idosos não deixa de chamar a atenção, demonstrando talvez, não um “abrandamento” do 

sistema escravista, mas um melhor tratamento para aqueles indivíduos que ainda 

representavam um dos bens mais caros para aqueles proprietários. Encontramos também o 

registro de 01 recém-nascido, que corresponde a 0,35 % do número de cativos encontrados.  

            Por meio das informações levantadas até aqui, é possível perceber que o número de 

escravos encontrados para Santa Luzia do Carangola no recorte proposto, indica que 

possivelmente a produção agrícola local não possuía a exclusiva dependência da mão de obra 

escravista para o seu funcionamento
83

. Ocupada efetivamente em meados do século XIX e 

emancipada próxima ao fim da escravidão, a sociedade já sofria a influência da superação do 
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regime escravista, permitindo o maior envolvimento de cativos e livres nas funções do dia a 

dia. 

           Foi exatamente nesse cenário que trajetórias sociais distintas confundiram-se, aliaram-

se e se misturaram, evidenciando os conflitos que apresentaremos nos próximos capítulos. 

Indivíduos de condições sociais distintas, entre livres, escravos e libertos evidenciaram 

importantes aspectos do seu cotidiano nas barras dos tribunais, seja no papel de acusador ou 

no de acusado. 

Como já alegamos, a proposta desse capítulo foi apresentar uma breve discussão sobre 

o processo de ocupação da Zona da Mata Mineira, principalmente no que se refere à Santa 

Luzia do Carangola. Não é nossa proposta principal discorrer acerca das origens da região, 

muito menos apresentar novas versões de ocupação e desenvolvimento. No que tange à Zona 

da Mata Mineira, apresentamos algumas informações sobre as peculiaridades das divisões 

internas da região. Assim, tentamos conduzir essa observação para a sub-região central que 

compreendia o atual município de Carangola.  

           Nossa discussão agora se envereda para o campo da criminalidade, onde analisaremos 

a estrutura judiciária do século XIX. Realizaremos a análise da legislação vigente no período, 

para que entendamos a dinâmica jurídica que abarcava os casos de criminalidade que envolvia 

livres e escravos.  Em conjunto a esses dados, verificaremos a estrutura do processo crime 

enquanto fonte, apresentando algumas amostras dos casos que encontramos para a região.  
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Capítulo 2 

Escravidão e Criminalidade: Conceitos, Estrutura Jurídica e Aplicação das Leis. 

2.1 - ‘‘Em cumprimento a Lei, vem denunciar perante Vossa Senhoria, pelo facto 

criminoso que passa a expor’’: O estudo da criminalidade escrava. 

É de fundamental importância nesse ponto do trabalho, discorrer acerca da 

complexidade do mundo da criminalidade escrava do século XIX. A Constituição Imperial de 

1824, os códigos criminais, o Código de Posturas do município de Santa Luzia do Carangola, 

concomitantemente aos processos criminais, são de fundamental importância para a discussão 

de nosso tema. Torna-se prudente ressaltar que mesmo com um discurso onde predominavam 

os interesses das camadas dominantes, estas fontes se tornam um rico acervo para este tipo de 

estudo. Partindo desta análise documental, é possível visualizar um importante acervo 

histórico que exemplifica características de resistências, permanências, transformações e 

rupturas no âmbito do sistema escravista brasileiro em meados do século XIX.  

Segundo Karyne Johann: 

 (...) a compreensão do Direito como uma prática social 

capaz de fornecer informações seguras sobre o passado de uma 

sociedade escravista é analisado como um fenômeno recente. Alguns 
estudiosos consideravam essa linha de pesquisa “imprópria”, pois 

assumiam a posição de que a vontade senhorial sendo soberana na 

constituição das situações jurídicas tornava as fontes oriundas do 
mundo legal duvidosas em relação à “realidade” vivida pelos 

escravos.
84

 

 

Segundo a autora, a historiografia atual vem demonstrando que é possível alcançar 

resultados significativos no estudo da escravidão a partir da consulta de fontes jurídicas. 

Mesmo que essas fontes se configurassem um instrumento elaborado pela camada dominante, 

os processos criminais, que constituem a base documental do nosso trabalho, demonstrarão 

que é possível exemplificar inúmeros traços do cotidiano das relações, associados aos 

diferentes espaços de luta e conflito na sociedade, independente da condição social dos 

envolvidos nos crimes.  
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Se pensarmos em um Brasil recém independente, avaliar a estrutura judiciária 

brasileira no século XIX se torna uma tarefa relativamente complexa, por se tratar de uma 

nação que ainda construía e elaborava sua legislação e seus códigos, formando-os a partir das 

necessidades encontradas. 

 

Sobre a criminalidade no século XIX, Ivan de Andrade Velasco, afirma que: 

 

Estudar criminalidade e a violência – conceito este tão 
escorregadio quanto de difícil apreensão – implica debruçar-se sobre 

fontes judiciais e policiais, quase sempre de suspeita confiabilidade. 

Mas é impossível de outra forma, uma vez que aí residem os 

registros, ou o que restou deles, que nos permitem realizar 
aproximações do fenômeno e empreender a tentativa de analisa-lo.

85
 

 

 Concordamos com o autor, ao perceber na análise dos processos criminais toda a 

problemática da fonte no que se refere à “confiabilidade suspeita” de seu enredo. Assim, 

independente dos impasses frente à legitimidade das versões encontradas nos documentos 

criminais, é possível realizar leituras significativas, buscando por meio das entrelinhas e dos 

discursos, dos depoimentos e posicionamentos, uma análise que se aproxime do cotidiano de 

Santa Luzia do Carangola nos últimos anos do escravismo.  

A intervenção da Justiça nos crimes tendia, na maioria dos casos, a se posicionar em 

favor das partes que pertenciam às camadas dominantes. De acordo com a articulação do 

poder senhorial, um escrivão poderia alterar o contexto dos relatos, dos questionários, dos 

depoimentos e das demais partes de um processo. Assim, será importante discorrer acerca da 

estrutura judicial tanto a nível nacional, quanto na sua aplicação na região carangolense.  

É relevante ressaltar que nosso objetivo não se pauta na discussão dos princípios 

jurídicos ou de qualquer tipo de abordagem na área do Direito. Nossa intenção com esse 

capítulo se configura na relação da estrutura judiciária (leis e processos), com os vestígios 
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levantados sobre a sociedade escravista carangolense nos processos criminais dos fins do 

século XIX. 

Tradicionalmente, poderíamos pensar na criminalidade a partir de uma “visão 

bipolar”, que envolvia simplesmente “senhores contra escravos” ou vice versa. No entanto, 

perceberemos que este fenômeno conflituoso se configurava de forma muito mais abrangente, 

envolvendo inúmeros segmentos de uma sociedade, tais como: indivíduos livres, 

libertos/forros que, de certa forma, não estavam diretamente associados ao domínio senhorial. 

É importante ressaltar também que, em boa parte dos casos, capitães do mato, feitores, 

capangas, “camaradas”, escravos de confiança, nestes casos faziam o papel de mediadores do 

poder, cumprindo a vontade do senhor, seja para a tentativa de capturar um escravo fugido, 

para açoitar algum cativo indisciplinado ou realizar outros serviços desta natureza, 

encaminhados pelos próprios proprietários. Enfatizamos que o fenômeno da criminalidade 

envolveu não só senhores e escravos em posições antagônicas. Os conflitos poderiam ocorrer 

em diversos níveis sociais, incluindo os crimes entre parceiros de cativeiro na busca da 

resolução de questões de cunho pessoal.  

Partindo do estudo da criminalidade escrava, tentaremos evidenciar a complexidade 

das relações escravistas para a região de Santa Luzia do Carangola, buscando caracterizar 

uma parcela de seu cotidiano. 

Maíra Alves Chinelatto ressalta em trabalho sobre a criminalidade escrava na região 

de Campinas no século XIX, que a principal função deste tipo de estudo é observar a 

mensagem passada pelos cativos que optavam pela autoria dos crimes, quando consideravam 

seu tratamento injusto.
86

  

Para melhor elucidar esta parcela da criminalidade escrava na região, este capítulo 

analisará de maneira mais pormenorizada 04 processos criminais de 26 casos encontrados. A 

escolha dos mesmos se justifica no tipo de configuração do crime e das partes envolvidas nos 

trâmites processuais. O primeiro caso analisará o crime do escravo Júlio contra um 

funcionário livre, da fazenda de seu senhor. O segundo processo elucidará o que identificamos 

como “crime entre parceiros de cativeiro”, envolvendo os escravos José, Sebastião e Lino. O 
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terceiro caso discutirá o excesso de açoites do senhor Sebastião Pereira de Magalhães e Castro 

contra seu escravo José, associado à intervenção direta da Justiça no processo. Finalizando os 

estudos de caso nesse capítulo, abordaremos o julgamento do senhor Fortunato Raphael 

Archanjo pelo castigo demasiado na cativa Porcina.   

É importante ressaltar que nossa abordagem verificará não somente os casos que 

envolvem cativos como réus, mas também os casos onde os mesmos se enquadram como 

vítimas. Utilizando a legislação do século XIX, juntamente com os processos criminais 

envolvendo escravos fixados em Santa Luzia do Carangola e região, buscaremos caracterizar 

uma parcela destas relações conflituosas que culminaram em crimes de diversos tipos, 

encaminhados às barras dos tribunais. 

Além da análise da construção do processo criminal e suas características enquanto 

fonte é importante destacar o conjunto de leis que fundamentaram os trâmites processuais. A 

Constituição Imperial Brasileira de 1824, caracterizada como primeiro instrumento legal do 

Império, não mencionava em momento algum em seu texto os termos “cativos” e “escravos”. 

No entanto, o Código Criminal de 1830, juntamente com o Código do Processo Criminal de 

1832, abordavam casos específicos referentes à criminalidade cativa. A Lei n.º 04 de 10 de 

junho de 1835 surgiu na tentativa de se tornar um instrumento de defesa da camada senhorial, 

condenando à morte os escravos que ferissem ou matassem seus senhores, familiares ou 

qualquer pessoa associada ao proprietário. A Lei Imperial n.º 3.310 de 1886, revogou os 

açoites permitidos nas legislações anteriores. No caso de Santa Luzia do Carangola, 

encontramos o Código de Posturas que possuía alguns artigos que faziam referência à 

criminalidade envolvendo cativos. 

Com relação às leis que sustentavam o regime escravocrata no Brasil, percebemos 

significativas mudanças ocorridas ao longo do século XIX. A impossibilidade de se sustentar 

o regime já era identificada não só nas alterações das leis, mas como também nas 

manifestações contrárias a esse sistema de trabalho. Essas manifestações já eram evidenciadas 

por alguns representantes do Estado e por uma parcela da população livre em geral.
87

 

Nesta discussão podemos fazer referência às leis que gradualmente restringiram o 

sistema escravista no Brasil. São elas: a Lei Feijó de 07 de novembro de 1831, que proibia a 
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entrada de escravos no Brasil; a lei inglesa “Bill Aberdeen” de 1845, que autorizava a 

Marinha Britânica a apreender os navios negreiros que partissem da África em direção ao 

Brasil; a Lei Eusébio de Queirós (1850), que efetivou a proibição do comércio internacional 

de escravos no país; a Lei do Ventre Livre (1871), que libertava os filhos de escravas, 

nascidos a partir desta data, permitindo a compra de alforria pelos mesmos cativos; a Lei dos 

Sexagenários (1885), que libertava os escravos acima dos sessenta anos; finalizando com a 

Lei Áurea (1888), que extinguiu definitivamente a escravidão no Brasil.  

Com relação às consequências da lei de 1871, Karyne Johann argumenta que: 

 

Pela primeira vez o Estado se intrometia em profundidade 
nas relações escravistas, e os escravos souberam aproveitar a nova 

situação acionando-o com bastante frequência em seu favor. Embora 

a resistência legal dos escravos tivesse o teor de batalhas individuais, 
esse fenômeno não teria se generalizado sem alguma elaboração 

coletiva, através de canais informais da circulação de boca em boca 

de informações sobre novas possibilidades de ruptura com o domínio 
senhorial.

88
 

 

Sem dúvida, essas leis já evidenciavam o momento desfavorável do regime escravista, 

pois na intenção de cada uma, percebemos mudanças graduais que culminaram na extinção da 

escravidão no Brasil. Os efeitos que muitas destas leis surtiram, culminaram na resistência, no 

enfrentamento e na busca pela autonomia dos cativos. 

Sobre os efeitos das leis abolicionistas do século XIX, principalmente a do Ventre 

Livre, Célia Maria Marinho de Azevedo afirma que: 

De fato, as repetidas denúncias dos deputados provinciais em 
torno dos crimes de escravos apontavam para as crescentes 

dificuldades de se manter uma disciplina de trabalho e de vida, 

sobretudo nas fazendas, em vista não só da grande concentração de 
negros como também dos chamados ‘efeitos’ da Lei do Ventre Livre. 

Embora a lei não significasse mudanças concretas substanciais, pois 

os ingênuos continuaram a serviço dos senhores, se apercebiam da 
sua temporariedade. Talvez por isso mesmo os escravos já se 

sentissem mais à vontade para resistir no próprio espaço da 
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produção, atacando feitores e senhores, e por vezes entregando-se 

tranquilamente à polícia, ao invés de se embrenharem em fugas 

perigosas pelas matas.
89

 

 

As leis que se referiam à proibição do tráfico internacional de escravos, sem dúvida, 

trouxeram muitos problemas relacionados à mão de obra, para a camada senhorial. A 

impossibilidade de se importar cativos africanos tornaria o processo de trabalho 

significativamente comprometido. Na tentativa de solucionar a escassez da força de trabalho, 

o tráfico interno foi uma das soluções encontradas temporariamente entre os senhores. 

Principalmente, a partir de 1850, o deslocamento por motivo de compra e venda destes 

escravos entre as províncias e dentro das mesmas foi um fenômeno muito observado no 

Brasil.  

Cristiany Miranda Rocha, em trabalho sobre famílias escravas para a região de 

Campinas, ressalta que a historiografia sobre o século XIX já evidenciou que as fugas e 

rebeliões escravas, em grande parte, eram resultado do desenraizamento de cativos 

provenientes de outras províncias.  

Segundo a autora: 

As cenas de horror protagonizadas por escravos vindos de 

outras regiões certamente não passaram despercebidos aos olhos 

daqueles proprietários das décadas finais da escravidão. O 
desenraizamento de cativos, ou seja, sua retirada do local de origem 

onde viviam seus familiares e amigos (ou mesmo a ameaça dele), 

trouxe, muitas vezes, consequências funestas tanto para os escravos 
quanto para os senhores.

90
 

 

Assim, o deslocamento de escravos entre as províncias e no interior das mesmas, 

proporcionaria a ruptura dos laços estabelecidos entre os cativos, resultando na resistência ao 

desenraizamento forçado. Uma das hipóteses da autora é que esse deslocamento, de certa 

forma, poderia se tornar um desenraizamento do escravo no âmbito de sua família e de suas 
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relações pessoais, criando grande resistência ao novo senhor, a nova morada e ao novo 

trabalho.   

Sidney Chalhoub afirma que: 

A transferência maciça de escravos através do tráfico 

interprovincial, especialmente na década de 1870, aumentou bastante 

a tensão social nas províncias do sudeste. Os negros transferidos 

eram em geral jovens e nascidos no Brasil, no máximo filhos ou netos 
de africanos que haviam sofrido a experiência do tráfico 

transatlântico. (...) 

 Separados de familiares e amigos e de suas comunidades de 

origem, esses escravos teriam provavelmente de se habituar ainda 

com tipos e ritmos de trabalho que lhes eram desconhecidos.
 91

 

 

Chalhoub alerta para a problemática do desenraizamento efetivado ao longo das 

últimas décadas do século XIX. Segundo o autor a ampla transferência de cativos entre as 

províncias contribuiu significativamente para o aumento da criminalidade escrava no sudeste 

brasileiro. 

Eduardo Spiller Pena menciona em um de seus trabalhos a problemática do tráfico 

interno de escravos. Segundo o autor, o alto índice de exportação de cativos do Nordeste para 

o Sudeste, preocupava significativamente as autoridades. Esta preocupação se fundamentava 

no receio de que as províncias que exportavam, ao reduzirem seu número de cativos, viessem 

a apoiar a abolição:  

 

As três províncias da Região Sul, juntamente com algumas do 

Nordeste, foram as maiores exportadoras de escravos para os 

municípios cafeeiros do Sudeste, durante as três décadas de vigência 

do tráfico interno, de 1850 até 1880-1881, quando as províncias 
cafeeiras implantaram taxas proibitivas de importação de novos 

escravos, temendo que o desequilíbrio regional pudesse conduzir as 

províncias exportadoras a apoiar a abolição.
92
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Para ambos os autores mencionados, o tráfico interno possibilitou inúmeras 

complexidades no que diz respeito aos conflitos escravos. Na busca de alternativas para a 

escassez da mão de obra cativa, a efetivação do tráfico interprovincial por vezes apresentou 

consequências negativas no que se refere ao cativo “desenraizado”. 
93

 

 

 

2.1.1 – Acerca dos conceitos e seus significados no contexto escravista. 

 

Para o melhor entendimento de nossas análises nesse trabalho, é importante realizar 

uma pequena discussão acerca dos principais conceitos encontrados nas fontes criminais. Para 

além dos significados terminológicos, os conceitos que aqui relacionaremos, faziam parte do 

aparato jurídico escravocrata, compondo o mundo criminal do século XIX.  

O conceito de “crime” pode ser encontrado no ‘‘Vocabulário Portuguez e Latino 

Raphael Bluteau’’, com publicações no século XVIII
94

, sendo definido como “malefício 

capital, contra leys humanas, ou divinas, & digno de ser delatado ao juiz, para se dar ao 

author dele o castigo, que merece”. No dicionário Antônio de Moraes e Silva, também do 

século XVIII
95

, o conceito de crime é definido como “Malefício contra Leis Divinas, ou 

Humanas (...) pela qual se intenta, e negoceya a punição do delito (...) é quando não se pede 

a punição do delinquente, mas a indenização da parte ofendida (...) Coisa ofensiva, lesiva.” 

No dicionário Luiz Maria da Silva Pinto do século XIX,  o conceito de “crime” se caracteriza 

como “Malefício contra as Leis de Deos, ou humanas”
96

. É importante ressaltar que não 

encontramos nestes dicionários nenhuma definição para o termo “criminalidade”. 

Ao analisar algumas definições de Boris Fausto, Maria Helena Machado, propõe uma 

possível diferença terminológica acerca destes dois conceitos: 
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 ‘Criminalidade’, se refere ao fenômeno social na sua 

dimensão mais ampla, permitindo o estabelecimento de padrões 

através da constatação de regularidades; ‘crime’ diz respeito ao 

fenômeno na sua singularidade cuja riqueza em certos casos não se 
encerra em si mesma, como caso individual, mas abre caminho para 

muitas percepções.
97

 

 

Segundo a autora, o conceito de “crime” se caracteriza como fenômeno singular e 

“criminalidade”, em uma dimensão mais ampla, percebida em um contexto social coletivo. 

Maíra Chinelatto, ao discorrer sobre o fenômeno da criminalidade escrava indica os 

principais motivos que culminaram na execução desses atos de resistência e conflito: 

 

 

Os crimes cometidos por esses escravos, se não constituíam 

formas cotidianas de burlar o sistema – comumente relacionadas à 

quebra de equipamentos ou diminuição do ritmo de trabalho – nem 
por isso se tornavam necessariamente revolucionárias. Apesar de 

excepcionais, estes atos estavam permeados por relações cotidianas 

de trabalho, pessoais e institucionais, as quais muitas vezes 

justificavam as decisões tomadas pelos escravos, registradas em seus 
interrogatórios.

98
 

  

 

No âmbito do regime escravista, é possível perceber o estabelecimento de acordos e 

normas para justificar a disciplina imposta. Teoricamente, a lei se define como um conjunto 

de regras a ser seguido por uma sociedade independente da condição da mesma. Já a 

existência do conflito nos possibilita pensar que essas regras, evidentemente foram quebradas. 

Assim, os casos que não se resolviam em âmbito privado eram encaminhados para a Justiça.  
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Sobre a quebra das “obrigações mútuas” entre senhores e escravos, a autora afirma 

que: 

 

A escravidão assume, dessa forma, aspectos de um sistema de 

trabalho com características contratuais, não legalmente 

reconhecidas nem entre pessoas com igual poder, mas em que 
senhores e escravos tinham obrigações mútuas que, quando não 

cumpridas, trariam reações, talvez muito sérias, partindo de ambos 

os lados.
99

 

 

Com relação ao cumprimento de direitos estabelecidos no âmbito das relações 

escravistas, Sidiney Chalhoub ressalta que os cativos: 

 

“(...) aprenderam a fazer valer certos direitos que, mesmo se 

compreendidos de maneira flexível, eram conquistas suas que 

precisavam ser respeitadas para que seu cativeiro tivesse 
continuidade: suas relações afetivas tinham de ser consideradas de 

alguma forma; castigos precisavam ser moderados e aplicados por 

motivo justo (...).”
100

 

 

O conflito envolvendo escravos, seja na posição de réus ou vítimas, possibilitava aos 

cativos a notoriedade necessária para que se desmistifique a tradicional visão de “objeto”, 

permitindo que os mesmos se destacassem como “sujeitos” nos trâmites processuais.  

Sobre esta tradicional visão do cativo na História, Silvia Hunold Lara afirma que: 

 

A escravidão é quase sempre tomada como antítese da 

liberdade: princípios antagônicos, práticas irreconciliáveis entre si. 
Grande parte da historiografia brasileira costuma reiterar uma 

concepção surgida no final do século XIX – que opõe radicalmente o 

mundo da escravidão (em que o trabalho teria sido realizado por 
seres coisificados, aniquilados pela violência da dominação 

escravista, destituídos de cultura, vida familiar e existência civil) ao 

                                                             
99 ALVES, Maíra Chinelatto. Quando falha o controle: ... p, 36. 
100

 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: ... p, 70. 



56 

 

do trabalho livre, assalariado no qual finalmente, poderíamos 

encontrar cidadãos.
101

 

 

O cativo, reconhecido como sujeito nos processos criminais, evidenciava por meio de 

seus atos, suas efetivas manifestações frente ao regime escravocrata no decorrer do século 

XIX. No que se refere à resistência cativa, seguida do ato criminal envolvendo o mesmo, 

Maria Helena Machado argumenta que na ausência e na deficiência da legislação, o poder 

absoluto dos senhores e sua regulamentação legal ocasionaram fissuras e desequilíbrios 

incontornáveis ao processo de dominação. Em outras palavras, a instabilidade da ordem 

condicionada pela não aceitação da condição cativa era uma realidade no ambiente de 

domínio senhorial no decorrer do Oitocentos.
102

 

É provável que nas regiões com grande contingente populacional a lei se fizesse mais 

presente do que nas comunidades rurais. Em regiões como Santa Luzia do Carangola, levando 

em consideração a falta de estrutura da Justiça e o baixo índice populacional, é possível que o 

recurso às barras dos tribunais fosse mais complexo, tanto no atendimento, no 

encaminhamento dos casos, quanto em suas respectivas tramitações e durações. Uma parcela 

significativa dos casos encontrados para a região se encontram incompletos e simplesmente 

prescritos pelo não julgamento em tempo hábil.  

Essas e outras características da dinâmica da criminalidade escrava constituem a nossa 

principal abordagem. Nossa tentativa é que através dos processos criminais associados à 

legislação vigente no fim do Oitocentos seja levantada uma parcela do contexto escravista em 

Santa Luzia do Carangola, especialmente no que se refere ao cotidiano das relações. 

A busca pela resolução das questões pessoais, de propriedade e das relações cativas 

culminarão na elaboração do processo crime enquanto meio formal e burocrático de 

encaminhar os casos para a Justiça. 
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Sobre a procura pelos tribunais no século XIX, Ivan Vellasco ressalta que: 

 

Uma das razões que moviam aqueles que procuravam a 
justiça certamente residia em algum cálculo razoável a respeito das 

possibilidades de atendimento de suas demandas. De um ponto de 

vista estritamente lógico, é pouco provável que tais cálculos não se 
fizessem presentes no ato dos que cotidianamente, e de maneira 

crescente, decidiam por submeter à apreciação e escrutínio das 

normas jurídicas suas desavenças, contendas e dramas particulares. 
A própria decisão de fazê-lo é, por si só, indicativa de uma 

racionalidade que revela noções sobre ordem coletiva e o papel das 

instituições em administrá-la, em oposição àqueles que, como vimos, 

movidos pelo impulso das paixões ou por outros cálculos, decidiam 
resolver por conta própria suas rixas e negócios.

103
 

 

Percebemos que a partir da segunda metade do século XIX, foi significativamente 

relevante a procura pela Justiça para a resolução de questões individuais ou coletivas. 

Segundo Marcelo de Souza Silva, esta procura estava intimamente ligada à crescente 

legitimidade da Justiça no período.
104

 No que se refere à relação entre senhores e escravos, 

perceberemos que o conflito manifestado por ambas as partes, era interpretado de forma e 

significados distintos na sociedade.  

Segundo Silvia Hunold Lara: 

 

Senhores e escravos constituíam categorias efetivamente 
separadas, onde as diferenças raciais obstavam quaisquer 

possibilidades de mobilidade social. Para esses senhores a 

experiência do trato com os escravos impunha a necessidade de 
violência: ela os conservava obedientes, obrigava-os ao trabalho, 

mantinha-os submissos com castigos e dominação. Já a violência do 

escravo contra a ordem, era vista como transgressão, violação do 
domínio senhorial, rebeldia.

105
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Teoricamente, se a ofensa fosse cometida pelo senhor, a argumentação para a sua 

realização se justificaria no direito de açoite e disciplinarização do cativo, se configurando 

como um ato pedagógico exercido por parte de seu proprietário. Se a ofensa partisse do 

escravo para seu senhor, tal ato era julgado crime em potencial. No entanto, no fim do século 

XIX, muitos açoites cometidos em excessos foram julgados pela Justiça, ao ponto de o castigo 

físico ser proibido.  

Evidentemente, as relações conflituosas não eram exclusivas da relação entre senhores 

e escravos. Os delitos envolvendo livres, libertos/ forros, feitores, “camaradas” de senhores, 

responsáveis por mediar o poder dos proprietários, serão vistos também em nossos casos. 

Sobre os principais alvos de tensão na conflituosa relação escravocrata, Maria Helena 

Machado afirma que: 

 

Revelando-se como figura catalisadora das tensões 

provenientes da disciplina do trabalho, pressionado fortemente pelo 
senhor para fazer frente à resistência do escravo, o feitor 

transformava-se em alvo privilegiado de ataques.
106

 (...) 

(...)retirado de cena o poder do feitor, pelo impacto causado 

pela presença senhorial, a revolta dos escravos dirigia-se contra a 

figura sobre a qual estavam tecidas as relações pessoais de 

dominação escravista, a pessoa do senhor, claramente limitada.
107

  

 

Percebemos nos feitores e em outros funcionários de confiança, o papel de mediadores 

do poder senhorial, se configurando como os indivíduos que, na maioria dos casos, eram os 

responsáveis pelo cumprimento das tarefas e da fiscalização da ordem.       

Segundo André Rosemberg
108

, o sentido de ordem, significaria a conquista de uma 

situação estável. Na prática, esta situação seria passível de ser quebrada no primeiro momento 

da resistência escrava e das tensões que rondavam os fins do século XIX.  
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2.2 – A estrutura judiciária e o processo criminal 

 

Para entender a criminalidade no recorte proposto é importante que façamos uma 

análise da legislação vigente no século XIX. A proposta deste tópico se fundamenta na 

verificação das leis imperiais e municipais que se relacionam com a criminalidade escrava, 

concomitantemente à normatização e construção do processo criminal que é utilizada como 

fonte principal dessa pesquisa. Mesmo que o recorte proposto para este trabalho se dê entre 

1880 e 1888, a análise das leis que foram criadas desde o início do Império Brasileiro é de 

fundamental importância para o entendimento dos casos encontrados para Santa Luzia do 

Carangola. Muitas dessas leis elaboradas no início do século XIX vigoraram até o nosso 

recorte, sendo utilizadas para os casos de criminalidade que levantamos. 

Como já mencionamos, o primeiro conjunto de normas vigentes para o Brasil após a 

sua independência, foi a Constituição do Império Brasileiro de 1824, demonstrando através de 

sua outorga o caráter centralizador do Primeiro Reinado no país. Assim, analisando a “carta 

magna” brasileira, é possível identificar algumas particularidades importantes para o nosso 

estudo.  

Na verificação do documento não identificamos em nenhum dos artigos, os termos 

“escravo” e “cativo”. O documento, mesmo não realizando nenhuma referência ao elemento 

cativo, destacou um ponto importante em seu artigo 179.  

O artigo era parte integrante do título 8º: “Das disposições Geraes, e Garantias dos 

Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros”: 

A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 

Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte(...) XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a 

marca de ferro quente, e todas as mais penas crueis.(...)
109

 

 

                                                             
109 Constituição Imperial Brasileira, 1824. 

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em 

01 set 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm
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Talvez, a ausência do termo “cativo” ou "escravo” fosse sintomática, na tentativa de 

transparecer um aspecto mais liberal de nossa Constituição. Entretanto, na verificação do 

parágrafo 19, constatamos a possível referência ao elemento escravo pelo conceito de 

“propriedade”, ao mencionar a proibição dos açoites, das torturas, das marcas de ferro quente 

e de todas as mais penas de crueldade.  

Evidentemente, esta parte da Constituição não garantiu na prática, nenhum tipo de 

proteção aos cativos no que se refere aos açoites excessivos. Cabe ressaltar que, embora o 

artigo 179 da Constituição mencionasse a proibição dos açoites, a “Carta Magna” brasileira 

não poderia se aprofundar nas questões referentes ao crime, pois não era a sua função. Para 

que a criminalidade fosse tratada de forma mais específica foram elaborados os códigos 

criminais (1830 e 1832), legitimando o uso dos tribunais para a resolução dos conflitos. 

Sobre a criação de leis específicas no que se refere à criminalidade escrava, Silvia Lara 

afirma que: 

 

Nas primeiras décadas do século XIX, as batalhas entre 

escravidão e liberdade se desenrolavam essencialmente na Justiça e 

era preciso criar regras que limitassem os embates entre senhores e 

escravos e legitimassem ao mesmo tempo, as decisões tomadas sobre 
o cativeiro ou a alforria de alguém.

110
 

 

Pressionada pelos constantes conflitos, é possível perceber que a Justiça criou e 

atualizou seus códigos inserindo peculiaridades não contempladas nas legislações anteriores. 

Na análise da Constituição Imperial de 1824, que faz referência indireta aos cativos tentando 

proibir os castigos físicos, propomos a seguinte questão: Houve a devida aplicabilidade da 

Constituição de 1824, no que diz respeito aos conflitos envolvendo escravos e livres? 

Entendemos que a resposta para essa pergunta surge a partir da criação do Código Criminal de 

1830, que em determinado momento, tratava especificamente dos casos envolvendo escravos. 

Se houve a necessidade da criação de um Código Criminal específico em 1830, entendemos 

que a Constituição de 1824 não contemplou as necessidades dos casos referentes aos crimes, 

                                                             
110 LARA, Silvia Hunold.‘‘ Para além do cativeiro: legislação e tradições jurídicas sobre a liberdade no Brasil 

escravista’’. In: FONSECA, Ricardo Marcelo & SEELAENDER, Airton Cerqueira Leite (Org.) História do 

Direito em Perspectiva. Do antigo regime à modernidade jurídica. Curitiba: Juruá Editora, 2008, p.14. 
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principalmente os que envolviam cativos. É importante relembrar que não cabia à 

Constituição Imperial de 1824, tratar de forma aprofundada as questões ligadas à 

criminalidade. 

Seguindo a análise das leis que tratavam especificamente dos crimes, temos em 16 de 

dezembro 1830 a criação do já mencionado Código Criminal
111

. Tal lei, agora com 

características específicas, serviu de base para o julgamento de vários processos que aqui 

utilizamos. Este conjunto de leis, como já mencionamos, abordava também os casos de 

conflito envolvendo escravos no Século XIX. Os pontos específicos que faziam referência aos 

cativos se encontram da seguinte maneira: 

 

Art. 14. Será o crime justificável, e não terá lugar a punição 

delle: (...) 

6º Quando o mal consistir no castigo moderado, que os pais 
derem a seus filhos, os senhores a seus escravos

112
, e os mestres a 

seus discípulos; ou desse castigo resultar, uma vez que a qualidade 

delle, não seja contraria às Leis em vigor. 

 

É possível perceber que existiu a autorização da punição ao cativo, legitimando o 

poder senhorial sempre que necessário, na mesma categoria de “pais para filhos”. Mesmo que 

o castigo físico fosse regulamentado pela lei, é possível verificar o estabelecimento dos 

limites diários nos açoites para evitar os excessos. Esse tipo de regulamentação pode ser 

verificado no Título II, Capítulo I, “Da qualidade das Penas, e da Maneira como hão de 

impor e cumprir”
113

: 

Art. 60. Se o réo fôr escravo, e incorrer em pena, que não seja 
a capital, ou de galés, será condemnado na de açoutes, e depois de os 

soffrer, será entregue a seu senhor, que se obrigará a trazel-o com 

um ferro, pelo tempo, e maneira que o Juiz designar. O número de 
açoutes será fixado na sentença; e o escravo não poderá levar por 

dia mais de cincoenta. 

                                                             
111 Código Criminal, 1830.  

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em 01 set 2011. 
112 Grifos meus. 
113 Código Criminal, 1830.  

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em 01 set 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
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Com relação à mencionada pena de açoite e a apresentação do escravo à Justiça 

levados por um ferro como consta no artigo 60 do Código Criminal de 1830, verifica-se que 

tais possibilidades foram revogadas pela lei 3.310 de 15 de outubro de 1886
114

: 

 

Art. 1º São revogados o art. 60 do Código Criminal e a Lei 

n. 4 de 10 de Junho de 1835, na parte em que impoem a pena de 

açoutes. Ao réo escravo serão impostas as mesmas penas decretadas 

pelo Codigo Criminal e mais legislação em vigor para outros 
quaesquer delinquentes, segundo a especie dos delictos commettidos, 

menos quando forem essas penas de degredo, de desterro ou de 

multa, as quaes serão substituidas pela de prisão; sendo nos casos 

das duas primeiras por prisão simples pelo mesmo tempo para ellas 
fixado, e no de multa, si não fôr ella satisfeita pelos respectivos 

senhores, por prisão simples ou com trabalho, conforme se acha 

estabelecido nos arts. 431, 432, 433 e 434 do Regulamento n. 120 de 

31 de Janeiro de 1842. 

 

É importante ressaltar que na década da criação da lei n.º 3.310, a mão de obra cativa 

já era escassa. O tráfico internacional de escravos já havia se encerrado em 1850 e o regime se 

arrastava até ser extinto em 1888. Nesse sentido não era interessante que o número reduzido 

de escravos disponíveis estivesse submetido à prisão perpétua e aos açoites excessivos devido 

à impossibilidade de substituição das posses. 

Com relação à criminalidade, subentende-se que se existiu o conflito, naturalmente, 

algum tipo de norma foi quebrada. No decorrer do século XIX, com o declínio do regime 

escravista, foi possível verificar constantes embates entre livres e escravos que culminavam 

na Justiça, independente da condição dos réus e das vítimas. 

 

 

                                                             
114 Lei n.º 3.310 de 15 de Outubro de 1886.  

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em 01 set 2011. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2642957/art-1-da-lei-3310-86
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104059/lei-4-35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
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Sobre esta questão, Célia Azevedo afirma que: 

Na virada das décadas de 1860 e 1870, os relatórios dos 

chefes de polícia dirigidos aos presidentes de província expressam 
uma crescente preocupação com as lutas dos escravos. 

Individualmente ou em pequenos grupos, de forma premeditada ou 

não, eles se revoltaram e matavam, e ao invés de simplesmente fugir, 
como era costumeiro – internando-se em quilombos nas matas ou 

mesmo em agrupamentos de leprosos à beira das estradas -, 

começam a se apresentar espontaneamente à polícia, como se 

julgassem de seu direito matar quem os oprimia.
115

 

 

Estamos diante de um fenômeno que tornou público diversas transgressões que, 

consequentemente foram julgadas pela Justiça, evidenciando uma parcela da resistência das 

relações escravistas. Mesmo com a tradicional “nulidade jurídica” do cativo, percebe-se ao 

longo dos processos que esta visão foi sendo quebrada com as constantes tentativas por parte 

dos escravos para que os agentes judiciários atendessem suas reivindicações a partir de seus 

atos. Não estamos afirmando, contudo, que a resistência escrava se dava exclusivamente por 

meio dos crimes resultando em trâmites processuais. Optamos por analisar uma parcela desta 

resistência que foi caracterizada nos processos criminais. 

Sobre a “nulidade jurídica” dos cativos, Maria Helena Machado afirma que: 

 

Seria o caso, por exemplo, do aparato jurídico escravocrata, 
que se por um lado, admitia a nulidade jurídica do escravo, por 

outro, recolocava-o enquanto agente social quando o tornava réu, 

responsável pelos seus atos.
116

  

 

Acrescentaríamos nessa citação que a “humanização” dos escravos nos trâmites 

processuais não se dava somente na categoria de réus, mas também na luta por sentenças 

favoráveis aos mesmos na qualidade de vítimas, alocando-os na condição de agentes sociais, 

independente de suas ações e de que lado se encontravam na barra dos tribunais. 

                                                             
115 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: ... p, 155. 
116

 MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Crime e Escravidão: ... p, 18. 
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Dando sequência a análise do Código Criminal de 1830, outros pontos do documento 

tratavam dos crimes envolvendo cativos. O Capítulo IV – Artigo 113, faz referência aos 

crimes relacionados às insurreições, considerando “julgar-se-á commettido este crime, 

retinindo-se vinte ou mais escravos para haverem a liberdade por meio da força.”
117

Ou seja, 

a revolta ou motim que contabilizasse mais de 20 escravos envolvidos, seria julgada como 

insurreição, tendo sentença específica. Para os casos de pessoas livres que incentivassem 

algum tipo de insurreição, o artigo 115 do mesmo código previa julgamento próprio. Tal 

artigo, possivelmente, visava controlar a intervenção de livres nos propósitos que 

beneficiavam aos cativos, no que tange a algum tipo de reivindicação por parte dos mesmos. 

Ao compararmos a Constituição do Império Brasileiro de 1824 com o Código Criminal 

de 1830, verificamos a necessidade do Império em atualizar a legislação referente aos casos 

criminais envolvendo escravos no Brasil. Em suma, era necessário que a legislação amparasse 

os conflitos das relações escravistas no país, que não foram contemplados no primeiro 

documento. 

Seguindo a análise das leis que se referiram à criminalidade escrava, temos em 29 de 

novembro de 1832, o Código do Processo Criminal que, não anulou o Código de 1830, mas 

atualizou inúmeros pontos não abordados no anterior, incluindo a normatização do processo 

criminal enquanto documento oficial de julgamento dos casos. Entre os que faziam referência 

à criminalidade escrava, nos deparamos mais uma vez com a tentativa de legitimar o domínio 

senhorial. Dos pontos que tratam particularmente dos escravos temos o artigo 75
118

, parágrafo 

2º, mencionando que não seriam admitidas as denúncias do escravo contra o senhor e o artigo 

89 que impedia a participação do escravo como testemunha dos processos ou autor de 

denúncias.  

 

 

 

                                                             
117 Código Criminal, 1830. Capítulo 4. Artigo 113.  

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em 01 set 2011. 
118 Código do Processo Criminal – Artigo 75.  

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm> Acesso em 01 set 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm
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De acordo com Marcelo de Souza Silva: 

Com o Código de 1832 estavam estabelecidos os parâmetros 

entre as relações indivíduos e Estado, mas não devemos deixar de 
notar que isto também foi fundamental para o Estado legitimar sua 

presença no dia a dia das pessoas, consolidando seu papel de 

mediador de conflitos e fundador de padrões de comportamento.
119

 

 

Seguindo a análise da legislação criminal, observamos em 10 de junho de 1835
120

 a lei 

n.º 04. Tal lei abordava um ponto específico da criminalidade escrava: o aumento 

significativo de homicídios cometidos por escravos contra seus proprietários, familiares, 

feitores e demais funcionários em função do domínio senhorial.  

Após o episódio da “Revolta dos Malês” na Bahia, o temor por parte dos senhores se  

estabelecia em todo Brasil.
121

 A onda negra e o medo de uma revolta generalizada 

proporcionaram a criação da referida lei, no intuito de aumentar significativamente as penas 

para os escravos que ferissem ou matassem seus senhores ou livres vinculados à ação 

senhorial. 

O artigo primeiro da Lei n.º 04 dizia que: 

 

Serão punidos com a pena de morte os escravos ou escravas, 

que matarem por qualquer maneira que seja, propinarem veneno, 
ferirem gravemente ou fizerem outra qualquer grave offensa physica 

a seu senhor, a sua mulher, a descendentes ou ascendentes, que em 

sua companhia morarem, a administrador, feitor e às suas mulheres, 

que com elles viverem.  

Se o ferimento, ou offensa physica forem leves, a pena será de 

açoutes a proporção das circumstâncias mais ou menos aggravantes. 

  

                                                             
119 SILVA, Marcelo de Souza. Homicídios na Comarca de Uberaba: ... p, 60. 
120 Lei Imperial de 10 de Junho de 1835.  

Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-4-1835.htm>. Acesso em 01 set 2011. 
121 Para maiores informações sobre este caso consultar REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil: A História 

do levante dos malês em 1835. ed. Ver. e ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.   
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Verificamos nessa lei um relevante meio de defesa do campo senhorial. Sem dúvida, 

um artifício de defesa para aqueles que controlavam o poder. Em um Brasil marcado por 

revoltas e pelo aumento da criminalidade, os senhores de escravos, juntamente com os seus 

mediadores e familiares seriam beneficiados. Com a Lei de 10 de junho de 1835, o Império 

buscava ‘‘resguardar’’ senhores, feitores, funcionários, familiares, para que não fossem alvos 

dos instintos revoltosos dos escravos. A sentença da pena de morte direcionada cativo tinha 

por finalidade evitar qualquer ameaça ao domínio senhorial. Aquilo que podemos chamar de 

‘‘inimigo doméstico’’, tornava-se o centro das preocupações desse Brasil escravista. 

Karyne Johann ressalta que a Lei de 10 de junho de 1835: 

 

 (...) apresentava-se como um estatuto penal especial, ao 

investir de intocabilidade a figura da autoridade senhorial. Assim, ao 
se voltar contra o seu proprietário, o escravo deixava de ser 

considerado legalmente incapaz e arcava com suas responsabilidades 

criminais perante o júri como um cidadão qualquer; ao seu 
proprietário, contudo, era concedido, através do anteparo legal, o 

poder de vida e morte sobre seu escravo.
 122

 

 

Nossa leitura da legislação criminal, que trata especificamente dos casos envolvendo 

cativos, não possui o intuito de afirmar que todas as relações escravistas que se seguiram a 

partir da Independência do Brasil foram exclusivamente conflituosas. Em contrapartida, é 

inegável afirmar que esses conflitos aumentaram significativamente no decorrer do século 

XIX, conforme observamos nos estudos citados nesse capítulo. 

Com relação aos casos específicos da região de Santa Luzia do Carangola, 

encontramos no Centro de Documentação Histórica da cidade, uma cópia do Código de 

Posturas vigente na década de 1880. Tal código foi redigido em um livro de atas, iniciando 

sua vigência em 1884, com os últimos registros em 1890. Tal documento se caracterizava em 

um conjunto de leis que regiam os casos específicos da cidade. 
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Karyne Johann argumenta que os códigos de posturas municipais eram: 

 

(...) legislações específicas normalmente vinculadas e 

diferenciadas de acordo com cada província ou município. 
Regulamentavam por exemplo, aspectos físicos, econômicos, sociais e 

culturais dos municípios. Utilizadas também na época em que 

vigorava a escravidão, essas posturas municipais, versavam sobre 
assuntos pertinentes à administração da comunidade e tinham uma 

organização e redação comum, mas encobriam algumas 

peculiaridades, mais precisamente quanto aos tópicos que tratavam 
dos escravos e libertos.

123
 (...) 

As elites locais fizeram uso de normatizações formais 

expressas em leis, regulamentos e posturas, de pressão frequente 

sobre as autoridades policiais e judiciais como forma de manter o 
comportamento dos segmentos desfavorecidos. A ação de policiais 

estava voltada à supressão de transgressões e, para tanto, as 

Posturas Municipais eram sobejamente utilizadas como legitimação 
da ação repressora dos inspetores de quarteirão, dos subdelegados, 

dos delegados e dos chefes de polícia.
124

  

 

Levando em consideração que o referido código de posturas abordava exclusivamente 

os casos da cidade, conseguimos identificar alguns artigos que tratavam diretamente do 

elemento cativo dentro da instância municipal. Cabe lembrar que muitos destes artigos 

entravam em contradição com a legislação imperial como veremos a seguir. 

O primeiro artigo encontrado sobre escravos refere-se ao ‘‘Título Primeiro’’, das 

disposições gerais, referentes ao direcionamento das multas aplicadas pela infração dos itens 

do código de posturas. O artigo 5º ressaltava que se o infrator fosse escravo, seria o seu 

senhor ou tutor obrigado ao pagamento da multa. Em suma, se o escravo fosse o transgressor 

da lei municipal, seu senhor assumiria as despesas referentes ao descumprimento da lei. 

O Artigo 114, referente ao décimo terceiro capítulo: “Do abuso da propriedade 

alheia, e comércio com escravos e pessoas suspeitas”
125

, equacionava escravos e suspeitos 

infratores no mesmo patamar, ao afirmar que “todo aquelle que comprar a noite gêneros que 

deva presumir serem roubados, ou furtados, de escravos ou pessoas suspeitas
126

, serão 

multados em cincoenta mil reis e soffrerão oito dias de prisão”
127

. 

                                                             
123 JOHANN, Karyne. Escravidão, Criminalidade e Justiça no Sul do Brasil: ... p, 101. 
124 JOHANN, Karyne. Escravidão, Criminalidade e Justiça no Sul do Brasil: ... p, 108. 
125 Código de Posturas – Carangola - 1884 
126 Grifos meus. 
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No que se refere à relação de pessoas livres com cativos de outros proprietários, o 

artigo 115, declarava proibido o acoitamento de escravos de outros donos, sem prévio 

consentimento dos mesmos, sob a pena de 30 mil réis e oito dias de prisão. 

Finalizando nossa análise do código de posturas, observamos o artigo 126 que se 

refere a algumas proibições expressas no município, sob a multa de dez mil réis. O parágrafo 

6º proibia “guardar roubo, ou furto de escravos, ou pessoas suspeitas ou entreter com eles 

relações de pois das dez horas da noite, que não sejam autorizadas por seus 

senhores.”
128

Mais uma vez encontramos no discurso da lei o elemento cativo equiparado à 

pessoa suspeita. 

 O parágrafo 7º proibia o passeio noturno de escravos sem bilhete do seu senhor
129

. Ou 

seja, sem a devida permissão do proprietário para o seu deslocamento, evitando assim, fugas, 

infrações e outros crimes. Ainda neste capítulo abordaremos um caso específico que se 

enquadra nessa prerrogativa.  

O 9º parágrafo do artigo 126 é a última parte do documento que tratava dos casos 

específicos envolvendo os açoites na cidade, proibindo “castigar escravos alheios, sem 

permissão dos senhores.”
130

 Deste modo, observamos uma pequena contradição de alguns 

artigos da lei municipal se os compararmos com os códigos criminais do Império de 1830 e 

1832.  

Algo que nos chama a atenção no Código de Posturas, ao tratar de açoite do escravo 

alheio é que: 

1º - A Constituição Imperial de 1824, no artigo 179 proibia as penas de açoite; 

2º - Em contrapartida, o Código Criminal de 1830, artigo 60 estipulava a pena máxima 

de cinquenta chicotadas por dia; 

3º - A Lei Imperial n.º 3.310 de 1886, revogava o açoite ao escravo, possibilitando 

somente as penas de prisão ou trabalho; 

4º - A redação do código de posturas de Santa Luzia do Carangola permitia no artigo 

126 o açoite, desde que existisse o consentimento do proprietário. Ou seja, mesmo que 

                                                             
128 Código de Posturas – Carangola - 1884 
129 Autorização por escrito do senhor para o deslocamento do cativo. 
130

 Código de Posturas – Carangola - 1884 



69 

 

indiretamente, a lei municipal permitia o castigo físico, contradizendo a lei n.º 3.310 do 

Império
131

. 

Evidentemente, o código de posturas de um município permitia estabelecer normas 

pertinentes a uma determinada cidade, com base nas suas especificidades. Pois, nem todas as 

particularidades dos casos estariam previstas na legislação imperial.  

 

2.2.1 – A normatização do processo criminal e o ritual jurídico.  

 

Entre o início da perda da legitimidade e a perda efetiva da 

legalidade, só ocorrida com a abolição da escravidão, ainda se 

passariam muitos anos. Mas talvez não seja exagerado dizer – e esse 

assunto ainda está longe de ser esgotado – que, pelo menos desde 
meados da década de 1860, escravos e libertos tinham um palco no 

qual suas reivindicações eram mais ouvidas que as de seus senhores: 

os tribunais.
132

 

 

Com base na citação de Keila Grinberg, podemos ressaltar a complexa relação jurídica 

que se estabeleceu na segunda metade do século XIX no que se refere aos crimes envolvendo 

escravos. Trabalhar com a estrutura jurídica do século XIX no Brasil, sem dúvida alguma, é 

um grande desafio. Ao nos debruçarmos sobre o processo criminal enquanto fonte, podemos 

visualizar as evidências de um cotidiano marcado pelos conflitos das relações escravistas. 

Sem dúvida, o documento é marcado por um discurso dominante, tendo sua redação 

intermediada pelo escrivão que, naquele ato, se configurava como um dos representantes da 

Justiça. Atualmente, muitos trabalhos vêm se utilizando desta fonte, propondo uma análise 

que evidencie a voz do elemento cativo, anteriormente rebaixado ao status de “coisa”. 

 

 

 

                                                             
131 O Código de Posturas de Santa Luzia do Carangola mencionado esteve vigente até 1890, enquanto a lei 

Imperial 3.310 que proibia os açoites direcionados aos cativos era de 1886. 
132 GRINBERG, Keila. Reescravização, Direitos e Justiças no Brasil do Século XIX. In: LARA, Silvia Hunold; 

MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Direitos e Justiças no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 2006, p. 124 e 

125. 
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 Segundo Karine Johann: 

 

Esses historiadores encontraram nessas fontes, muitas vezes, 

informações que não foram previstas pela instituição produtora da 

documentação. (...) 

Talvez a busca por esses processos judiciais seja uma das 

soluções encontradas por alguns historiadores para os quais a fala 
desses personagens, quando envolvidos, é sempre recuperada como 

ponte para reconstruir vivências muitas vezes ocultas.
133

  

 

Sobre os processos criminais e os envolvidos na sua construção, Elione Silva 

Guimarães ressalta que:  

 

A utilização e a análise de processos criminais requerem uma 

leitura crítica, minuciosa, cuidadosa e rigorosa. Devem ser 

analisados sem que se perca de vista o seu contexto histórico de 

criação, lembrando-se de que foram documentos produzidos por uma 
sociedade dividida e submetida.

134
 

 

Sidney Chalhoub alerta que, em muitos casos: 

 

Não é possível saber quem está narrando aquilo que acha 

que realmente viu acontecer e quem está conscientemente torcendo os 

fatos no sentido de atingir determinados resultados. De qualquer 
forma, a história vai se complicando, e de repente podemos nos 

deparar com ‘armações’ – algumas absurdamente cômicas, ou 

dramáticas – que nos lançam no bojo mesmo das tramas e 

experiências de personagens de outro tempo.
135

 

 

É de suma relevância explicitar que ao trabalharmos com os processos criminais, 

devemos, sobretudo, verificar com cautela o discurso estabelecido neste tipo de fonte. É 
                                                             
133 JOHANN, Karyne. Escravidão, Criminalidade e Justiça no Sul do Brasil: ... p, 84. 
134 GUIMARÃES, Elione Silva. Violência entre parceiros de cativeiro: Juiz de Fora, segunda metade do século 

XIX. São Paulo: Fapeb, Annablume, 2006, p.44. 
135

 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: ... p, 37. 
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importante ressaltar que este tipo de documento apresenta em suas páginas, inúmeros 

personagens de camadas sociais antagônicas, porém com o discurso produzido, na maioria 

dos casos, por grupos dominantes. 

Maria Helena Machado ressalta que estando o escravo em processo de julgamento, 

indiretamente estaria deixando de empregar sua força de trabalho no cotidiano de sua 

produção. A autora também destaca em sua pesquisa que, é possível identificar uma censura 

por parte dos senhores, acerca dos crimes cometidos por seus cativos. Ou seja, quando os 

mesmos desafiavam o domínio senhorial de forma pública, tal ato se configurava como 

“desmoralização” do senhor.
136

  

Os argumentos de Maria Helena Machado indicam que, independente da posição do 

cativo no processo criminal, sendo vítima ou réu, as barras dos tribunais sempre foram 

comandadas por grupos dominantes, o que indiretamente refletia no trâmite processual, quase 

sempre a favor dos integrantes dessas camadas.  

Sobre a complexidade da fonte criminal, Maria Helena Machado expõe que o exame 

deste tipo de documento requer uma análise diferenciada, a fim de detectar além das relações 

formais, as informais: “Dessa forma, o que se busca é aprender nas entrelinhas do 

documento o testemunho do outro, ou seja, das massas anônimas que, apesar de 

marginalizadas do discurso institucional, nele se colocam de maneira sutil, mas 

indubitável”
137

 

Com base nessa afirmação, entendemos que é possível detectar importantes traços da 

história regional, que remontam relevantes aspectos do cotidiano escravista. Evidentemente, é 

preciso verificar os processos com cautela, dispondo de algumas restrições ao seu texto. 

Alguns problemas podem ser detectados nos processos. As fragmentações documentais, os 

autos incompletos, os processos prescritos ou simplesmente inacabados, fazem parte de uma 

realidade possível durante a pesquisa e análise dessa categoria de fonte. 

 Sobre a problemática da análise do processo criminal, é preciso verificar algumas 

questões relevantes. Sua funcionalidade aplicada ao século XIX como mecanismo de controle 

social apresentou algumas complexidades que devem ser avaliadas. O documento em questão 

                                                             
136 MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. O Plano e o Pânico: ... p, 88. 
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foi marcado por um discurso padronizado, envolvido em linguagem jurídica e sempre 

intermediado pelo escrivão, por vezes representando o interesse senhorial e elitista. Como já 

ressaltamos, mesmo que o escravo se configurasse vítima no processo, não era possível que o 

mesmo fosse reconhecido como cidadão nos tribunais. A escolha de um tutor para representar 

o cativo era o primeiro passo na tentativa de buscar algum tipo de direito legal na Justiça. 

 

Acerca da riqueza deste tipo de fonte, Maria Helena Machado afirma que: 

 

Apesar do caráter institucional desta fonte, ela permite o 
resgate de aspectos da vida cotidiana, uma vez que, interessada a 

Justiça em reconstituir o evento criminoso, penetra no dia-a-dia dos 

implicados, desvenda suas vidas íntimas, investiga seus laços 
familiares e afetivos, registrando o corriqueiro de suas existências.

138
 

 

No que se refere ao conjunto processual das fontes criminais localizadas em Santa 

Luzia do Carangola, frequentemente identificamos o mesmo padrão sequencial dos autos. É 

claro que ocasionalmente se destacam algumas peculiaridades nos casos, levando em 

consideração o tipo do delito, algumas falhas nos documentos, estragos provenientes do 

tempo ou mau acondicionamento dos processos.  

As características e a estrutura dos processos criminais possuem uma padronização 

específica. A capa é o primeiro item que dispõe das informações sobre o caso. Nela pode ser 

encontrado o nome da comarca ou termo do julgamento, o ano, o assunto do processo e o 

nome das partes envolvidas (autor e réu). Nos próximos pontos do processo encontramos o 

inquérito policial que fornece o resumo das primeiras investigações do caso. Verificam-se a 

queixa e a intimação dos peritos para o exame de corpo de delito ou autópsia (em caso de 

morte), e a intimação do Juiz convocando as primeiras testemunhas do delito em questão. 

Posteriormente, encontra-se no processo a intimação do réu, o auto de qualificação e 

depoimento do mesmo acerca da acusação sofrida.   
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Sobre a intimação das testemunhas, Karine Johann alega que: 

 

O depoimento das testemunhas citadas nos antecedentes e 
das inqueridas para participar do processo poderia ser muito 

relevante, uma vez que, mais do que as provas materiais, seus 

depoimentos é que constituíam a matéria da acusação ou defesa. De 
acordo com o Código do Processo Criminal em seu Art. 134, 

bastavam para a formação do auto de corpo de delito, na inexistência 

de ‘vestígios que podem ser ocularmente examinados (...) duas 

testemunhas, que deponham da existência do fato e de suas 
circunstâncias’. Para proceder à formação de culpa era suficiente 

que o juiz procedesse ‘a inquirição de duas até cinco testemunhas 

que tiveram notícia da existência do delito e de quem seja o 
criminoso.

139
 

 

Com relação às testemunhas de um processo, os casos encontrados para Santa Luzia 

do Carangola apresentam em média de cinco a oito indivíduos, se diferenciando em parte dos 

casos da autora. Sendo um grupo de testemunhas na abertura do inquérito e outro no processo 

de julgamento, o número de informantes poderia variar de acordo com a gravidade do delito.  

Ainda sobre a estrutura do processo criminal, encontramos a pronúncia do Juiz sobre o 

caso analisado, seguido do libelo acusatório da promotoria que sugeria a pena do réu 

classificada pela legislação. Em boa parte dos casos verificamos a participação de um corpo 

de jurados escolhido por sorteio. Após a atuação deste júri o processo é finalizado com o 

veredito do juiz, arquivando o caso, absolvendo ou condenando o réu. 

 Em alguns casos, os procedimentos e rituais jurídicos eram extremamente extensos e 

complexos. No entanto, são nesses registros que se evidenciam as características que o 

pesquisador necessita para o levantamento e para a análise em questão. Consideramos que o 

cruzamento das fontes criminais com a legislação vigente na época pode evidenciar alguns 

traços da atuação da Justiça em Santa Luzia do Carangola. Através da análise de alguns dos 

casos encontrados para a região, será possível verificar de que forma seguiram os trâmites 

processuais e como foram aplicadas as leis, seja a favor do livre ou do escravo. 
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2.3 - Júlio Escravo: de ladrão de milho a assassino. 

 

Em 1886, na região de Santa Luzia do Carangola, o escravo Júlio, brasileiro de 20 

anos, com sua força de trabalho empregada na roça de seu senhor, Silvério Ferreira Brant, foi 

julgado pelo assassinato de um dos empregados da mesma propriedade em que trabalhava. 

Segundo o inquérito policial, o empregado Manoel Antônio que estava em companhia do 

escravo Júlio, havia descoberto que o cativo furtava milho do paiol de seu senhor. É 

importante relembrar o estudo de Maria Cristina Boechat
140

 analisado no capítulo 01, onde a 

autora destaca a significativa produção de milho em Santa Luzia do Carangola, na segunda 

metade do século XIX. Embora seja apenas um caso, o furto cometido pelo escravo Júlio em 

um paiol, corrobora com o argumento da autora.  

Pelo convívio cotidiano com o escravo, o empregado livre Manoel não consentindo o 

furto, ameaçou o cativo, alegando que denunciaria tal ato junto ao seu proprietário. Este caso 

nos elucida a figura do indivíduo que mediava o poder entre senhores e escravos. Em nenhum 

momento do texto é possível verificar se o empregado Manoel Antônio cumpria o ofício de 

feitor. No entanto, o ato de fiscalização deste empregado para com o escravo Júlio evidencia o 

papel daqueles que faziam cumprir, na maioria das vezes, as ordens senhoriais sem que fosse 

necessária a presença do proprietário. Assim, é possível perceber que o foco de tensão das 

relações escravistas também se encontrava presente em indivíduos de condições de vida 

semelhantes, mesmo que diferentes nos papéis sociais. É importante ressaltar que essas 

condições de vida não nivelavam escravos e livres pobres na mesma categoria. 

 Ao ser ameaçado de denúncia referente ao roubo de milho, o cativo assassinou o 

empregado para evitar que o mesmo o entregasse ao seu senhor. 

 

 

                                                             
140 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região de Carangola: um estudo sobre a 

expansão das fronteiras agrícolas da zona da mata mineira na segunda metade do século XIX. Universidade 

Severino Sombra, Vassouras, 2006. Dissertação (Mestrado em História).  
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O texto original
141

 expõe que: 

 

 (...) Ao amanhecer do 07 de Novembro do anno de 1886
142

, 

havendo dormido na casa de Modesto Teixeira de Siqueira, sita nas 
proximidades da cidade de Santa Luzia do Carangola, Manoel 

Antônio dirigio-se para o sítio da Serra, à pouca distância da 

referida cidade, para o fim de guardal-o segundo ordem de seu 
patrão, o proprietário do aludido sítio, Silvério Ferreira Brant. Em 

seo seguimento, e quase à mesma hora, também para o mesmo sítio 

partiu Júlio, escravo de Ferreira Brant. Chegados ambos, Júlio 
armou-se de um machado com o suposto intuito de o amolar, e 

encontrando Manoel Antônio desapercebido deo lhe na cabeça atrás 

do ouvido esquerdo uma forte pancada com o olho do machado, 

determinando-lhe uma hemorragia cerebral e a morte 
immediata.(...)

143
 

 

Claro está que o escravo Júlio não desejava que fosse revelado o seu roubo de milho 

do paiol do seu senhor. Segundo o processo, o cativo ameaçou o empregado antes do 

assassinato: 

 

Quanto às circunstâncias que cercam o facto criminoso 

releva ponderar que na véspera do assassinato, oppondo-se Manoel 
Antônio com a ameaça de ir participar à Modesto Teixeira, à que 

Julio furtasse milho do paiol da casa de seo senhor, o réo replicara 

lhe que se elle contasse esse furto não comeria mais angu(...)
144

 

 

No que se refere à prática do furto de artigos agrícolas por escravos, Maria Helena 

Machado ressalta que: 

 

Reconhecidas como transgressões de difícil repressão, os 

furtos realizados por escravos referentes à parcelas da produção 

agrícola sangravam a economia das fazendas e colocavam em 

constante alerta os proprietários e os feitores. Realizados 
normalmente na calada da noite e em pequena escala, os desvios de 

                                                             
141 Os termos empregados no texto são originais. 
142 A capa do processo crime se inicia com a data de 1887. 
143 Processo n.º 761 – Maço 64 – Fundo Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
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açúcar, café, feijão e outros produtos, suplementavam uma economia 

independente dos escravos.
145

 

 

 

Em trabalho posterior a autora afirma que: 

 

Concretizada através de estratégias diversas, a defesa da 
autonomia escrava podia manifestar-se tanto por meios 

acomodativos – fugas, sabotagem do trabalho, ‘preguiça’, etc. – 

como expressar-se numa criminalidade violenta que atingia, 
preferencialmente, os senhores e seus prepostos. (...) 

Tratava-se, segundo o ponto de vista dos escravos, de 
defender, das investidas senhoriais, os espaços de autonomia 

conquistados através de constantes confrontos: uma cadência de 

trabalho orgânica ao grupo, uma organização social independente, 

uma incipiente produção de subsistência na forma de roças e de uma 
microeconomia monetária, provenientes tanto do pequeno comércio 

de gêneros – produzidos ou roubados -, quanto pelo recebimento de 

gratificações pelo trabalho realizado a mais ou nos dias de folga.
146

 

 

Na análise do processo, percebemos a plena consciência do escravo Júlio em relação à 

gravidade do delito cometido. Uma vez denunciado por furto, o cativo receberia alguma 

punição por parte de seu proprietário. Dentre as possibilidades de punição, a proibição de sua 

mobilidade e o castigo físico seriam as prováveis ações de seu senhor. Independente da 

punição recebida, o próprio acesso ao paiol, possivelmente, seria restrito. Segundo Maria 

Helena Machado, este tipo de roubo configurava uma “economia independente” para o 

escravo. Para evitar as consequências da denúncia, o cativo Júlio cometeu o que a 

historiografia do crime caracteriza de “crime limite”.  

Nos autos processuais, durante a inquirição das testemunhas, o lavrador Maximiano da 

Costa Pereira e Souza, afirmou que os indícios e as informações acerca do furto de milho 

efetuado pelo escravo Júlio, surgiram entre os próprios escravos de Silvério Ferreira Brant. 

Em suma, os próprios parceiros de cativeiro. Segundo a mesma testemunha, o escravo Júlio 

                                                             
145 MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Crime e Escravidão: ... p, 103. 
146

 MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. O Plano e o Pânico ... p, 32. 



77 

 

alegou que o ato de retirar milho do paiol de seu senhor não se configurava em furto, pois 

estava fazendo uso daquilo que foi produzido e coletado a partir de seu próprio suor. Ao se 

manifestar sobre seu ato, o escravo demonstrou indiretamente a insatisfação pela exploração 

que sofria, considerando injusto o ganho de seu senhor sobre parte de seu trabalho. Na 

concepção do escravo, este ato não deveria ser reconhecido como roubo, mas sim, como 

compensação pelo seu trabalho, mesmo que a retirada do milho ocorresse às escondidas. 

Consciente das consequências que poderia sofrer pelo assassinato cometido, o 

inquérito demonstra a tentativa de Júlio em forjar a cena do crime: 

   

 (...) Em seguida arrastando o cadáver o foi colocar debaixo 
de uma árvore e depois preparando com a disposição de uma 

espingarda, descarregada em um dos canos, e assentada contra o 

logar(...) (...) os meios grosseiros de iludir a Justiça, fazendo parecer 
demais em um suicídio(...).

147
 

 

Este fato, não somente foi identificado pela perícia como também fez parte da 

confissão do escravo no interrogatório. Sendo questionado sobre sua origem e procedência 

respondeu ser brasileiro e nascido na Fazenda do Boi. O cativo Júlio foi interrogado sobre o 

caso demonstrando certa frieza em relação ao crime cometido. Segundo o escravo, após ter 

assassinado o empregado Manoel Antônio e forjado a cena do crime, Júlio cozinhou sua 

comida e almoçou. Logo após comunicou aos moradores da localidade do crime que havia 

encontrado o corpo de Manoel, com uma espingarda em posição de suicídio.   

Durante o interrogatório, o escravo alegou que tinha boa relação com a vítima. Porém, 

o cativo relatou que antes de cometer o crime contra o empregado de seu senhor, Manoel 

Antônio se encontrava embriagado e lhe ameaçando com uma espingarda, não tendo 

alternativa a não ser se defender com “uma só bordoada com o olho do machado.”
148

  

Este caso nos possibilita uma análise interessante sobre as ações dos escravos 

relacionadas ao receio do julgamento de seus atos. Fica perceptível neste processo um 
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considerável conhecimento que Júlio possuía com relação às consequências que sofreria ao 

ser denunciado pelo furto e ser acusado pelo assassinato do empregado Manoel Antônio. 

Cabe ainda ressaltar que entre as testemunhas arroladas no processo, existia uma 

diversidade de manifestações dirigidas tanto ao réu, quanto à vítima. Nos depoimentos 

disponíveis, ora o empregado Manoel Antônio era citado como criminoso por algumas 

testemunhas, ora o escravo Júlio era referenciado com procedência suspeita por outras. 

Guardados os devidos cuidados necessários com o complexo discurso jurídico das 

fontes, verificamos no processo a existência de um bom relacionamento entre as partes de 

acordo com o depoimento do réu. Porém, após a quebra da autonomia do cativo a partir da 

ameaça de denúncia de furto, a relação amigável entre as partes se transformou em uma 

grande tragédia. 

O ponto principal do julgamento em questão não foi o furto de milho, mas sim, o 

assassinato de Manoel Antônio. Ao findar do processo, o escravo Júlio foi condenado com a 

pena de quatorze anos de prisão a ser cumprida na capital da província de Minas Gerais, com 

base no artigo 193 do Código Criminal de 1830.
149

 

Verificamos que o assassinato cometido pelo cativo nos evidencia que as tensões 

presentes nas relações escravistas da região de Santa Luzia do Carangola não se 

concretizavam somente nos extremos (senhor x escravo). Aqueles que mediavam o poder em 

função do domínio senhorial estavam sujeitos ao envolvimento nos conflitos possíveis desse 

contexto, pois representavam o controle sobre esses cativos.  

Não somente os mediadores do poder estariam sujeitos aos conflitos com os escravos. 

Muitos livres, sem envolvimento direto com o domínio senhorial estiveram presentes nas 

barras dos tribunais na busca pela resolução dos conflitos com cativos. Além dessas 

possibilidades, muitos parceiros de cativeiro se enfrentaram em conflitos existentes dentro de 

uma mesma condição, mesmo com hierarquias distintas no eito. 

 

 

                                                             
149 Previa que se o homicídio não tiver sido revestido das referidas circunstâncias agravantes, as penas seriam: 

galés perpétuas no grau máximo; de prisão com trabalho por doze anos no médio; e por seis no mínimo.  
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2.4 – José, Sebastião e Lino: Crime entre parceiros de cativeiro. 

 

A partir da análise dos processos criminais dessa região é possível acessar 

indiretamente as características do cotidiano e da vivência destas camadas sociais submetidas 

ao regime escravocrata. Evidenciam-se inúmeras relações de amizade, familiares, de laços 

afetivos em geral, de sobrevivência e sem dúvida, de conflitos. 

Para melhor exemplificar as relações conflituosas de um mesmo grupo social, com 

indivíduos em condições semelhantes no cativeiro, lançamos mão do caso dos escravos José, 

Sebastião e Lino. Em um conflito direto entre José e Lino, este processo criminal apresenta 

uma gama de informações relevantes que caracterizam uma parcela das relações entre 

parceiros de cativeiro. 

Na abertura do processo datado em 1887
150

, o escrivão Emílio Soares iniciou o 

inquérito, apresentando significativas informações: 

 

Tendo na noite de 4 para 5 de setembro do corrente anno de 

1887, sahindo da casa de seu senhor o denunciado José e seus 

companheiros Sebastião e Lino, todos a cavalo, dirigiram-se para o 

lado da fazenda Borboleta, sita como a do Capitão Fraga [senhor de 
José], na freguesia da cidade de Carangola, e ahi as duas horas mais 

ou menos da madrugada de 5, José assassinou o seu companheiro 

Lino dando-lhe bordoadas que lhe produziram hemorragia cerebral e 
a morte imediata. 

 

Se considerarmos apenas este recorte, perceberemos uma série de informações 

significativas que demonstram algumas particularidades interessantes. A mobilidade desses 

cativos se deslocando entre as fazendas, o uso de animais para o transporte e a possibilidade 

dessas práticas em período noturno, evidenciam certo grau de flexibilidade e autonomia do 

cotidiano escravista na região carangolense. 

Neste ponto do processo nos cabe lembrar um detalhe importante. O parágrafo 7º do 

artigo 126 do Código de Posturas Municipais proibia o deslocamento de escravos no período 
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noturno sem a autorização por escrito de seus senhores. No entanto, não foi possível 

identificar se esses escravos possuíam essa autorização.  

No depoimento das testemunhas para este caso, o relato do lavrador Francisco Ribeiro 

da Silva de trinta e quatro anos e morador da mesma localidade, se destaca nos trâmites 

processuais com algumas informações relevantes:  

 

(...) sahindo de sua casa, foi chamado por Cassimiro para 

ver um sangue que se achava pela estrada em diversos lugares; ella 
testemunha voltando ao chamado de Cassimiro verificou a existência 

de sangue e em seguida achou o morto de bruço com o chapéu na 

cabeça(...)
151

 

 

No decorrer do relato, Francisco Ribeiro da Silva alegou que foi informado pelo 

escravo Estulano, de propriedade de Joaquim Borboleta, que haviam passado pela estrada de 

madrugada, os cativos José, Sebastião e Lino. Segundo Estulano, José possuía uma foice 

grande de roçar e Sebastião outra pequena. Francisco relatou também que sabia da promessa 

de morte que o escravo José havia feito a Lino. Informou ainda que soube pelo senhor dos 

escravos, o Capitão Fraga Júnior, que Lino era provocador e fazia uso contínuo de aguardente.  

Nos primeiros relatos referentes a este processo, percebemos alguns elementos 

presentes no cotidiano desses cativos. Identificamos a foice de roçar, como um dos 

instrumentos de trabalho desses indivíduos, e que nesse acontecimento foi utilizada para a 

concretização do assassinato de Lino. Outro detalhe importante acerca do cotidiano se observa 

na informação encontrada sobre o deslocamento noturno e a mobilidade espacial desses 

cativos. O uso contínuo de água ardente, também, parecia ser comum no dia a dia de alguns 

desses escravos.  

Ao tratar dos crimes envolvendo parceiros de cativeiro em Juiz de Fora nas Minas 

Gerais, Elione Guimarães ressalta que: 
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Seguindo a tendência geral da criminalidade, os crimes entre 

parceiros de cativeiro aumentaram ao longo da segunda metade do 

século XIX, principalmente após 1880. Este crescimento da 
criminalidade entre cativos pode ser creditado, por um lado, a um 

acirramento das tensões oriundas das leis abolicionistas e que 

perpassaram à comunidade cativa. Por outro, pode ser resultado da 

política senhorial, que tendeu a entregar o cativo criminoso para 
julgamento com maior frequência, à medida que o Estado elaborava 

leis de moderação, regulamentando o tratamento que deveria ser 

dispensado aos escravos, e adentrava às fazendas, procurando impor 
limites aos senhores de terras e de homens.

152
 

 

Acerca da mobilidade espacial entre os cativos, Karine Johann aponta que: 

 

Podemos perceber certa mobilidade desses cativos, que não 
eram completamente controlados por seus senhores. Essa liberdade 

de movimentação dos escravos possivelmente constituía-se através de 

contatos em seus trabalhos.
153

 (...) 

A circulação da população escrava nas cidades e no campo, 

as relações de amizade de escravos entre si (...), a existência de uma 
criminalidade específica à categoria são indícios da elaboração pelo 

escravo de uma concepção própria de seu universo.
154

  

 

Nas partes finais da fonte, percebemos que os três cativos constantes no processo 

passaram a ser citados como “ex-escravos”. Este fato se explica ao verificarmos que os 

trâmites finais do caso se registraram em fevereiro de 1889, quase um ano após a assinatura 

da Lei Áurea. O processo se encerrou com a pronúncia do promotor, sem constar as 

informações do julgamento de José.  

Mesmo que o processo se encontre incompleto, o libelo acusatório destacou que: 

 

(...) o Réo José, ex-escravo do Capitão Fraga Júnior ferio 

com uma fouce ou cabo de fouce a Lino ex-escravo do mesmo 
Capitão como prova-o o depoimento de testemunhas e o auto do 

corpo de delicto (...) que deste ferimento resultou imediatamente a 

morte do paciente (...) Que o Réo José cometeu o crime de noite (...) 
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que o mesmo Réo cometeu o crime por motivo frívolo
155

 e mais, (...) 

que o Réo José cometeu o crime com superioridade em armmas de 

maneira a não poder o ofendido defender-se com probabilidade de 
repelir a ofensa (...).

156
 

 

Mesmo que o parecer do juiz não esteja disponível, o promotor público solicitou que o 

réu fosse condenado com base no artigo 193 do Código Criminal de 1830, por concorrerem os 

agravantes do artigo 16, parágrafos 1º, 4º e 6º em grau máximo: 

 

Art. 193. Se o homicídio não tiver sido revestido das referidas 
circumstâncias aggravantes. Penas - de galés perpétuas no grau 

máximo; de prisão com trabalho por doze annos no médio; e por seis 

no mínimo. (...) 

Art. 16. São circumstancias agravantes: 1º Ter o delinquente 
commettido o crime de noite, ou em lugar ermo. (...) 4º Ter sido o 

delinquente impellido por um motivo reprovado, ou frivolo. (...) 6º 

Haver no delinquente superioridade em sexo, forças, ou armas, de 
maneira que o offendido não pudesse defender-se com probabilidade 

de repellir a offensa.(...)
157

 

 

Com base em alguns processos criminais já analisados, percebemos que é possível 

extrair relevantes informações sobre as práticas cotidianas e das relações escravistas presentes 

na região de Santa Luzia do Carangola. É importante que se identifique em alguns momentos 

do texto o discurso sintomático da camada dominante que poderia fazer uso da Justiça em seu 

favor. Essa importante preocupação deve ocorrer para que o leitor não se deixe levar pela 

sedução do discurso jurídico que, na maioria das vezes tende a beneficiar grupos dominantes. 

Acerca do uso da documentação criminal enquanto fonte histórica, Elione Guimarães 

ressalta que: 
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Os processos criminais apresentam-se como um conjunto 

documental serial em que as massas populares estão presentes e têm 

a possibilidade de se manifestar, o que permite recuperar os 
testemunhos de personagens anônimos e marginalizados, pois neles 

se fazem presentes diversos grupos sociais.
158

 

 

Segundo a autora, é possível verificar nas entrelinhas desta fonte, mesmo com o seu 

caráter de documentação serial, as permanências e rupturas dos padrões existentes nas 

sociedades desse período. Entendemos que o processo crime se configura em um documento 

oficial, elaborado por um grupo que detém o poder, que de certa forma era responsável pela 

constituição e manutenção da ordem. No entanto, independente do ritual jurídico padronizado, 

é possível identificar neste tipo de fonte inúmeras características da vivência dessas 

sociedades. 

 

 

 

2.5 – Açoites no eito e a queixa do promotor público. 

 

A proteção dos interesses senhoriais manteve, ao longo da 

década [1880], práticas bastante conhecidas: descaracterização das 

denúncias de maus-tratos em escravos, prisão de escravos 
indisciplinados, repressão às forças abolicionistas.

159
  

 

Na Freguesia de Tombos de Carangola, em 1884, um processo crime intitulado 

“Queixa do Promotor Público”
 160

 envolveu diversos segmentos da sociedade. Nas barras do 

tribunal se cruzaram senhor, escravos, livres sem vínculo direto com o domínio senhorial, 

além dos representantes do poder judiciário. 
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Na capa do processo, ao se verificar o título “Queixa do Promotor Público” não é 

possível identificar qual a motivo que originou a denúncia desse representante da Justiça. Ao 

iniciarmos a verificação do inquérito policial, identificamos que o Promotor Salermo Ferreira 

Barbosa havia interferido na ação senhorial que puniu excessivamente alguns escravos. Este 

fato culminou posteriormente na insatisfação do proprietário de escravos, que liderou a 

tentativa de afastamento de Salermo Ferreira Barbosa do cargo.  

A abertura do processo apresenta a denúncia do Promotor contra a ação senhorial: 

Contra Sebastião Pereira de Magalhães e Castro e seu 

escravo Leandro – Réos (...). 

Sendo o primeiro querellado fazendeiro deste município, em dias do 

corrente mês expedira ordens ao offendido José, seu escravo, para 
carrear canas d’assucar para moê-las; e cumprindo o offendido as 

ordens recebidas comessou a executar-las, fazendo a carreação 

ordenada. 
Em um dia porém (8 ou 7 do Corrente mês) o querellado 

Magalhães Castro ordenara ao offendido para não juntar os bois no 

dia seguinte, caso amanhecesse chovendo, pois que nessa hypottese, 
não queria que se carrease. Amanhecendo chuvoso o dia ordenado, o 

offendido em execução da ordem recebida deixou de juntar os bois; 

mas tomando o querellado conhecimento dos serviços em que se 

empregavam o offendido e outros escravos seus, imediatamente 
reformou as ordens dadas, mandando o offendido que juntasse os 

bois, pegasse-os e fosse carrear. O offendido obedecendo as ordens, 

sem perda de tempo cumprio-as, empregando – se na carreação com 
seu companheiro o infeliz Cassimiro. Não pode entretanto o 

querellado curar-se da sede  de sangue de quem se achava possuído, 

porque as victimas não davam lhe ocasião. Mas não tardou muito o 
frívolo pretexto de haver o offendido com seu companheiro de 

carreação, de nome Cassimiro, deixado quebrar um cocão do carro, 

na subida de um morro elevado, para que o querellado logo saciasse 

os seus desejos e pozesse em mostra seus perversos instintos 
sanguinolentos, mandando o escravo Leandro que açoltasse 

atrozmente ao offendido José seu companheiro, até que fossem feitos 

os bárbaros ferimentos constantes do auto de corpo delicto (...).
161

  
 

 

Na abertura da denúncia, percebemos que o senhor Sebastião Pereira de Magalhães e 

Castro utilizou seu escravo Leandro para realizar o açoite de José e Cassimiro. Verificamos 

nesse caso que o escravo de confiança é utilizado para a realização do açoite de seus parceiros 

de cativeiro, evidenciando que dentro da mesma categoria social foi possível distinguir certa 
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hierarquia nessas relações. Em suma, um escravo exercendo o poder em nome de seu senhor 

contra outros escravos.  

 

Sobre o uso de escravos em espancamentos, Ricardo Alexandre Ferreira ressalta que: 

Um cativo que arriscava a própria vida podia se tornar um 

dos escravos de confiança da casa e até mesmo um liberto que 

continuaria a morar na propriedade, como camarada ou agregado. 
No entanto, assim como no mundo dos livres, entre os cativos a 

valentia era uma qualidade prezada e podia ser reivindicada até 

mesmo em público, atraindo para o próprio escravo a fama de 

capanga.
162

 
 

 

Na análise desse caso percebemos que o senhor Sebastião Pereira de Magalhães e 

Castro e o Promotor Público Salermo Ferreira Barbosa, travaram o principal conflito desse 

processo.  

Sobre a ordem do açoite excessivo expedida por Sebastião, o Promotor relatou que: 

 

 

(...) Sendo interprellado por alguém desta cidade sobre o facto, com 

um cinismo inqualificável respondeo que os ferimentos não são 

devidos à quantidade mas sim a qualidade do instrumento e que o 
offendido tinha por vezes recebido castigos maiores sem nunca ter 

fugido!!!......(...)
163

 
 

 

 O artigo n.º 75 do Código do Processo Criminal autorizava o Promotor Público a 

interferir e prestar queixa a favor das vítimas miseráveis. Neste caso, estariam incluídos os 

escravos José e Cassimiro. O exame de corpo de delito dos dois escravos apresentou menção 

às significativas marcas de castigos físicos frequentes. O senhor Sebastião Pereira de 

Magalhães e Castro alegou que os ferimentos verificados já estavam cicatrizados, sendo os 

mesmos de tempos passados. Segundo o proprietário dos cativos, havia parcialidade do 

promotor em assumir o caso, buscando de forma intencional a sua condenação.   
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 Sobre o uso sintomático da legislação Eduardo Spiller Pena afirma que: 

 

Se, por um lado, na esfera da representação política, a lei 

pôde estar associada aos interesses, nem sempre convergentes, do 
Estado e dos políticos ligados a setores econômicos predominantes 

(alguns deles escravistas e outros já emancipacionistas), por outro 

lado a lei imaginada – uma vez aplicada – esteve sujeita a novas 
interpretações e interesses relacionados a outros atores sociais 

(juízes, advogados, procuradores, oficiais de justiça, testemunhas, 

acusados etc.), cujos significados políticos são mais difíceis de se 
discernir.

164
 

 

 Durante a análise do processo, é possível perceber no discurso do proprietário dos 

cativos o relevante conhecimento da legislação vigente. O réu alegava que era inimigo capital 

do promotor Salermo Ferreira Barbosa. Segundo o artigo n.º 75 do Código do Processo 

Criminal de 1832, não poderiam ser admitidas denúncias entre inimigos capitais. Mesmo que 

essa informação esteja presente no caso, não identificamos a motivação dessa inimizade.  

Sebastião Pereira de Magalhães e Castro argumentou nos autos processuais que, o 

Promotor Salermo Ferreira Barbosa não deveria assumir o caso, por estar “tomado por ódio”. 

Segundo o proprietário dos escravos a Justiça “não se prestaria a comédias”. 

Entre os autos desse processo verificamos em anexo um recorte de jornal intitulado 

‘‘O Carangolense’’
165

, onde se encontra uma publicação de autoria de Sebastião Pereira de 

Magalhães e Castro e assinado por inúmeros moradores de Santa Luzia do Carangola, 

solicitando ao Presidente da Província de Minas Gerais o afastamento de Salermo Ferreira 

Barbosa do cargo de promotor: 

 
Carangola, 28 de Setembro de 1884. 

Nós, abaixo assinados, reclamamos, em nome dos sagrados 

foros da justiça, constantemente violados pela imprudência, e inépcia 
de um moço, - arvorado sob inexactas informações de protectores 

irreflectidos, em funcionário publico, exercendo há tempos as 

nelindrozas atribuições de Promotor Público d’esta Comarca, pela 

exoneração do mesmo empregado, cujos erros e desatinos tem sido  
tantos quase podem ser enumerados pelos dias do respectivo 

exercício para o qual o dever é pura ficção, e a lei uma lettra morta. 

Poderíamos especificar, aqui alguns dos factos mais notáveis, ou 
liberdade individual; entretanto, prescindimos de o fazer n’esta 

occasião, limitando-nos a attestar a verdade d’esta affirmativa sob 

                                                             
164

 PENNA, Eduardo Spiller. ‘‘Introdução’’. In: Pajens da casa imperial: jurisconsultos, escravidão e a lei de 

1871. Campinas, SP: Editora da Unicamp; Cecult, 2001, p, 25. 
165

 Jornal publicado em 12 de Outubro de 1884, sob o número 53. 



87 

 

nosso empenho de honra; tornando, contudo, segundo fazemos, o 

compromisso de declinar os factos, se for mister practica-lo. 

Os desvarios têm sido tantos, e tão graves, que alguns d’elles 
já têm motivado sérios clamores na imprensa, e qeixas offerecidas ao 

superior legitimo. 

O Exmo. Governo Provincial prestaria um relevante serviço, 

à causa da ordem, e da justiça, e daria uma satisfação completa, 
quanto fundada – aos habitantes d’esta Comarca, demittindo o actual 

Promotor Público, - Salermo Ferreira Barbosa do referido cargo, 

para o qual foi o mesmo tão impropriamente nomeado, quanto o 
interesse geral, e garantia dos direitos exigem sua prompa 

exoneração: e assim o esperão firmemente os abaixo assignados.
166

 

 

Os indivíduos que assinaram esse documento são qualificados como eleitores, jurados, 

sacerdotes e tabeliões. 

Durante a análise desse processo algumas questões podem ser levantadas. A atitude do 

promotor demonstrou alguma intenção vinculada ao abolicionismo? A resistência da 

comunidade à sua atitude seria consequência do enfrentamento das raízes conservadoras 

locais? O dito promotor fez uso da legislação de acordo com a sua intenção no processo? Essa 

atitude se configuraria na tentativa da interiorização do abolicionismo para essa região? 

É possível que todas as respostas sejam positivas, embora não houvesse nenhuma 

afirmação concreta nos trâmites. Mesmo que o exame do corpo de delito apontasse os maus 

tratos nos escravos de Sebastião Pereira de Magalhães e Castro, o processo se encerrou com a 

absolvição do proprietário.  

 A respeito das contradições dos resultados dos julgamentos, Keila Grimberg aponta 

que:  

 

De fato, essa é a presunção quando se trata de 

avaliar a relação entre a justiça e a escravidão no Brasil oitocentista 
– mesmo que seja possível a um ou outro escravo sair vencedor em 

uma ação contra seu senhor, a ‘lógica’ mandaria que a razão 

jurídica estivesse com o proprietário de escravos. O poder judiciário 
não poderia ser uma instância de defesa dos direitos de cativos.

167
 

 

É importante ressaltar que o escravo Leandro que executou o açoite, não foi mais 

citado no referido caso. Com relação ao resultado do pedido de afastamento do promotor 

público não encontramos nenhuma referência neste documento. Ao analisar outros processos 
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criminais a partir de 1884, percebemos que o dito promotor participou de outros julgamentos, 

o que aparentemente confirma sua permanência no cargo. 

 Na tentativa de reconstruir a trajetória deste ousado promotor, encontramos na obra 

“Efemérides Carangolenses”, de Rogério Carelli
168

 que Salermo Ferreira Barbosa exerceu o 

cargo de vereador, advogado e jornalista. Segundo Rogério Carelli, o mesmo participou de 

eventos abolicionistas durante o Império. De certa forma, esse fato pode elucidar em parte o 

seu posicionamento contra os açoites excessivos nos escravos de Sebastião Pereira de 

Magalhães e Castro. Segundo a obra de Carelli, Salermo foi assassinado em 26 de maio de 

1896, às 19 horas, por “motivo de ordem pública”. Seu túmulo se encontra conservado nos 

dias atuais e os dizeres de seu jazigo informam a sua morte por meio do assassinato. 

 

 

 

2.6 – Fortunato Raphael Archanjo e o espancamento da escrava Porcina. 

 

 

Ao iniciar a análise desse caso, é importante destacar que em muitos dos crimes que 

verificamos, os cativos se configuram como vítimas dos processos. É importante ressaltar 

que, mesmo que o cativo se enquadre na posição de vítima do caso, nada garante uma vitória 

judicial. Pois, sua condição social possui uma influência direta nos julgamentos. Como vimos 

no processo anterior, mesmo com todas as provas do excesso de açoite praticado nos cativos, 

o senhor foi absolvido após um longo trâmite processual. 

Em 1883, Fortunato Raphael Archanjo foi levado à Justiça pelo espancamento de sua 

escrava de nome Porcina: 

 

Ilmo Senhor Subdelegado de Polícia da cidade do Carangola. 

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que honte às nove horas da 

noite mais ou menos chegou em caza de Modesto Joze Moreira a 

escrava Porcina pertencente a Fortunato Raphael Arcanjo; 
espancada barbaramente pelo mesmo Fortunato assima dito. E para 

que tenha lugar o que for dito e for de justiça fasso a prezente parte e 

assino; Fazenda da Lavra 26 de Agosto de 1883. Marcos Antonio 
Orgel – Inspetor.

169
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 Para o exame do corpo de delito foram intimados para exercerem os atributos de 

peritos, o médico Manoel José da Cruz e o farmacêutico Alfredo de Pinha, ambos moradores 

da Santa Luzia do Carangola. 

 

Após a realização dos exames na escrava, chegaram à seguinte conclusão: 

 

Notarão na região frontal e um pouco acima do supercílio 

esquerdo uma solução de continuidade de trez centímetros de 
extenção, os bordos lisos, transudando de sua parte profunda um 

liquido sero-sanguinolento; o ferimento, que interessa todo o tecido 

molle, apresenta uma direção ligeiramente obliqua de cima para 
baixo e de fora para dentro; e o tecido celluar circunvizinho acha-se 

um pouco edemaciado. (...).
170

 

 

 Questionados sobre qual instrumento foi empregado no açoite, responderam que “pelo 

caracter do ferimento e pelos bordos lizos que apresenta, denuncia ser instrumento 

cortante(...)”.
171

 

 O subdelegado de Polícia em exercício, Modesto Pinheiro de Lacerda, intimou como 

testemunhas no dia 19 de agosto de 1883, os senhores Levindo Hermenegildo Pinto, Joaquim 

Moreira de Sampaio e Fernando Francisco da Rocha, genro de Fortunato Raphael Archanjo. 

 A primeira testemunha, Joaquim Moreira de Sampaio, de 29 anos, lavrador, relatou 

que: 

 

Estando em sua casa, pelas nove a dez horas da noute, ahi 

chegou o escravo João pertencente ao indiciado Fortunato Raphael 

Archanjo em procura de sua mulher
172

 Porcina e dizendo que ella 
havia recebido pancadas aplicadas pelo senhor da mesma. 

Perguntado mais respondeo; que outro dia estando com José Soares, 

conversando sob, digo acerca do facto da escrava foragida, diz José 
Soares que estando em casa, vio passar a negra ou escrava de 

Fortunato Raphael Archanjo, e logo após chega Fortunato Raphael 

Archanjo perguntando noticias  da dicta escrava dizendo que havia 

castigado ella com uma fouce, porém ignorava se a havia ofendido 
que não sabia se era com o corte ou as costas da fouce.

173
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Neste recorte identificamos a presença de laços familiares estabelecidos dentro do 

cativeiro entre os cativos João e Porcina. Segundo o primeiro relato, o escravo João estava à 

procura de sua companheira após a mesma ter sido castigada. 

Outra particularidade  dos depoimentos das testemunhas é que boa parte dos 

interrogados “ouviram dizer,” de algum indivíduo, as informações que estavam prestando no 

tribunal. Em inúmeros processos essa peculiaridade pode ser observada. 

 

 A segunda testemunha, Fernando Francisco da Rocha, de 35 anos, lavrador, informou 

que: 

 

(...) estando em sua casa, às 8 a 9 horas da noute, que ele 
testemunha vio Fortunato Raphael Archanjo muito zangado com sua 

escrava, e pelo mutim e palavras que ouvia lhe parece ou presume 

que havia digo, que ele a castigara a dita escrava; perguntado mais 
que arma costuma o réo trazer consigo; respondeo a costumava 

trazer uma foicinha; perguntado mais respondeo que depois do que 

passa a expor não vio mais a escrava; perguntando estão, digo então 

a Fortunato o que era aquillo, respondeo que havia fugido e disse 
mais que ella havia lhe espancado com um pequeno pedaço de pau. 

Perguntado mais, se ele costumava tractar os escravos mal, 

respondeo negativamente e pelo contrário, tractava-os bem.
 174

 

 

 Se nos atentarmos para o fato de que Fernando Francisco Rocha era genro do réu, não 

seria surpreendente o típico discurso de amenização do crime praticado por Fortunato. Além 

de ressaltar o bom tratamento da cativa pelo réu, o depoente relatou que o réu se “zangou” por 

uma possível fuga de Porcina. Ao minimizar inclusive o instrumento de açoite, a testemunha 

alegou também que a escrava havia fugido após espancar o réu.  

  

Segundo Marcelo de Souza Silva: 

 

Declarar-se lavrador era uma maneira muito comum de 

escapar de maiores explicações quanto às atividades. Parece-nos 

claro que nem sempre ‘lavrador’ quer dizer a mesma coisa. Por vezes 
encontramos incongruências nas declarações dos réus, em momentos 

dizendo-se lavradores e, em outros, apresentando atividades 

diferentes. Parece ser o caso de se levantar a hipótese de que não 

havia limites claros entre as funções e que, de certa maneira, várias 
pessoas exerciam mais de um trabalho no seu dia-a-dia.

175
 

                                                             
174 Processo n.º 1365 – Maço 97 – Fundo Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
175

 SILVA, Marcelo de Souza. Homicídios na Comarca de Uberaba: ... p, 101. 



91 

 

 

A alegação dessa testemunha, em que a escrava supostamente havia agredido o senhor, 

indica uma possível resistência ao cativeiro ou a quebra de algum acordo tácito no eito. No 

entanto, não identificamos o motivo da agressão, pois nesse processo não se encontra 

disponível o auto de perguntas direcionado à cativa, que possivelmente apresentaria alegações 

contrárias ao discurso de seu senhor. 

 Curiosamente não encontramos o relato da terceira testemunha intimada, Levindo 

Hermenegildo Pinto. É importante ressaltar que não existe nenhum tipo de falha na sequência 

de páginas desse processo que poderia estar registrado seu depoimento. O que se percebe é 

que mesmo intimada, a terceira testemunha não passou pelo processo de inquirição. 

 Na análise do exame de corpo de delito, percebemos que os peritos identificaram a 

agressão relatada inicialmente. Este exame pericial é a maior prova que os agentes judiciais 

poderiam ter para a condenação do réu. No entanto, o trâmite se encaminhou para o 

arquivamento do processo.  

 

O parecer do promotor Salermo Ferreira Barbosa indicava que: 

  

 

Pelo auto do corpo de delicto e mais diligências deste 
processo, verifica-se a existência do Crime previsto no art. 201 do 

Cód. Crime
176

 não correndo os requisitos ‘prisão em flagrante e 

miserabilidade da parte ofendida’, que a Justiça possa liquidar o 

direito de Criminalidade contra o réo(...) Se nas duas hipotheses 
figuradas, quando houver prisão em flagrante ou provada de 

miserabilidade da parte ofendida pode a Justiça intentar a seção 

contra o Réo, ou prosseguir em sêos termos. Na ausência de 
semelhantes provas e em face dos autos, entendo que se deve 

archivar o presente feito, salvando-se em todo caso o direito das 

partes é este o parecer que sujeito ao Meritíssimo Juiz de quem 
espero Justiça imparcial e recta. Carangola 3 de Outubro de 1883. 

Salermo Barbosa – Promotôr Público.
 177
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Considerando que Salermo Barbosa é o mesmo promotor público denunciado por 

Sebastião Pereira de Magalhães e Castro no caso anterior, é de grande surpresa o seu parecer 

neste caso. Tendo o exame de corpo de delito e o argumento das testemunhas apontando para 

o crime de Fortunato, o que levou o promotor a sugerir o arquivamento do processo? Por que 

não existiu o auto de perguntas tanto para o réu, quanto para a escrava Porcina? 

 Ao fim do processo, o Juiz Fraga Júnior finalizou os trâmites, aceitando as vistas do 

promotor e mandando arquivar o referido processo em 08 de outubro de 1883, fazendo com 

que a Justiça não interferisse nas resoluções de conflito restritas à propriedade de Fortunato 

Raphael Archanjo. 

 Após a avaliação desse caso, nos reportamos ao argumento de Keila Grimberg, ao 

ressaltar que mesmo munido de provas, o escravo como vítima, tendia na maioria dos casos a 

ser derrotado no tribunal.
178

 

Ao longo do capítulo percebemos o complexo processo de atualização das leis no 

decorrer do século XIX. Como a Constituição Imperial de 1824 não tratava dos casos 

específicos dos crimes envolvendo cativos, foi necessária a criação dos dois códigos criminais 

posteriores (1830 e 1832). Na preocupação de tratar de casos específicos à criminalidade 

escrava, a Lei n.º 04 de 10 de junho de 1835, punia com a pena de morte os escravos que 

ferissem ou matassem seu senhores, funcionários livres e familiares. É importante perceber 

que boa parte das leis referentes à criminalidade, que datavam o início do Império, estava 

plenamente vigente no recorte que optamos por analisar. Leis municipais como o Código de 

Posturas de Santa Luzia do Carangola, também tratavam de assuntos voltados à escravidão e 

aos conflitos provenientes do regime. No entanto, não detectamos nenhum processo que se 

embasasse nele. 

Os casos que citamos nesse capítulo nos auxiliam na análise dos crimes e do cotidiano 

da região, que será nossa abordagem específica no próximo capítulo. Ao realizar essas 

considerações sobre o contexto judiciário, associadas a alguns casos de crimes que 

exemplificamos para Santa Luzia do Carangola, se faz necessária uma análise mais 

aprofundada sobre o cotidiano escravista, buscando as peculiaridades dessas relações, do 

trabalho, da relação com o cativeiro e com os demais livres dessa sociedade. 

No terceiro capítulo, tentaremos evidenciar esse cotidiano, buscando uma análise 

minuciosa dessas relações e das vivências. Muito além das análises econômicas, é importante 
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buscar a voz dessas comunidades escravistas a partir das relações sociais, mesmo que as 

fontes oficiais aqui analisadas nos forneçam esses dados nas entrelinhas de seus textos e 

contextos.  
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Capítulo 3 

 

Cotidiano e relações escravistas na sociedade carangolense no fim do Oitocentos. 

 

3.1 – Dominantes e dominados: entre a condição jurídica e a realidade. 

 

 Em suma, a década de 1880, apresentava uma situação 
paradoxal: uma vez que a condição jurídica que dividia com clareza 

escravos e livres na sociedade brasileira ruía aos olhos vistos, a 

única prova cabal do ser escravo restringia-se ao fato básico de sua 
condição. Isto é, ser escravo significava, cada vez mais, estar, 

simplesmente submetido ao sistema escravista e ao arcabouço 

disciplinar a este subjacente.
179

 

 

Ao analisarmos o uso e a aplicação da legislação criminal que tratava dos casos 

envolvendo cativos em uma determinada comunidade, nos servimos das ideias de 

Thompson
180

, ao percebermos uma diferenciação entre os códigos das leis e os costumes em 

comum de uma região.  

No que se refere aos códigos criminais, entendemos que os mesmos foram criados a 

partir da necessidade de se estabelecer um conjunto de regras para a prevenção de conflitos, 

além de se constituírem um instrumento legal para embasar o julgamento dos crimes e dos 

delitos de uma sociedade. No entanto, esta sociedade estaria submetida não somente a uma 

legislação oficial publicada. Como poderemos perceber, um grupo social poderia dispor de 

normas não escritas, configurando um conjunto de costumes e regras particulares de uma 

comunidade, não dependendo a princípio do uso da Justiça. 
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Sidney Chalhoub afirma que:  

 

(...) um pouco de intimidade com os arquivos da escravidão 

revela uma realidade social extremamente violenta: são encontros 
cotidianos com negros espancados e supliciados, com mães que têm 

seus filhos vendidos a outros senhores, com cativos que são 

ludibriados em seus constantes esforços para a obtenção da 

liberdade, com escravos que tentam a fuga na esperança de 

conseguirem retornar à sua terra natal.
181

 

 

Partindo dessa ideia, este capítulo analisará uma parcela do cotidiano carangolense, 

que envolveu cativos, libertos/forros e livres em perseguições, espancamentos, atos de 

solidariedades, sociabilidades e assassinatos. Configurando assim, parte dos costumes de uma 

sociedade que inicialmente buscou a resolução de suas pendências no decorrer de seu dia a 

dia, mas que, inevitavelmente se enveredou para as barras dos tribunais. 

 Em um dos processos criminais abordados neste trabalho
182

, o fazendeiro João 

Marcelino Teixeira, residente na freguesia de Tombos do Carangola
183

, queixava-se de Jorge 

Afonso Ribeiro, que desempenhava ofício de “jornaleiro”. O autor, alegando que o réu havia 

abusado de sua bondade, denunciou que o mesmo havia entrado em sua propriedade na noite 

do dia 07 de julho de 1882, seduzindo o escravo Raymundo para que o mesmo saísse em sua 

companhia. Ainda durante a invasão, o processo relata que o dito escravo estava preso por ser 

de “instinto mau”, e que o réu o havia libertado dos ferros que o prendiam. No resumo inicial 

do referido processo, o escrivão relatou que Jorge Afonso Ribeiro havia prometido grandes 

viagens ao escravo Raymundo, conduzindo e roubando o cativo da senzala de João Marcelino 

Teixeira. No decorrer do trâmite processual, observamos que o réu foi preso em flagrante, 

próximo ao Arraial de São Manoel, na cidade de Santa Luzia do Carangola por Francisco 

Albino e Francisco Novaes. Ambos foram incumbidos da apreensão de Jorge Afonso Ribeiro 

e do escravo Raymundo, sendo o cativo capturado um dia após a prisão de Jorge. 

 É importante destacar o conhecimento da legislação que o autor do processo 

possuía. É possível, também, que o mesmo tenha sido orientado por um advogado, pois João 
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Marcelino Teixeira solicitou ao Juízo Municipal da cidade de Santa Luzia de Carangola o 

enquadramento do Réu no artigo 79 do Código do Processo Criminal, parágrafo 2º
184

, no 

artigo 257
185

 do Código Criminal, artigo 16, parágrafos 1º, 8º e 10º
186

 do mesmo Código, em 

conjunto com o decreto de 15 de outubro de 1837. Em alguns de nossos casos, foi possível 

verificar que tanto livres quanto escravos possuíam conhecimento das legislações vigentes. 

Ao abrirmos a discussão do capítulo 3, a citação de Maria Helena Machado propõe 

uma reflexão acerca das alterações sofridas no sistema escravista nos fins do regime. É 

possível perceber a partir de alguns trabalhos, a proximidade das relações sociais de cativos 

com indivíduos livres e também libertos. É importante ressaltar que os processos criminais 

envolvendo escravos elucidam parte significativa das relações sociais, não somente no âmbito 

exclusivo do domínio senhorial, mas também, com indivíduos livres que não estavam 

diretamente ligados aos senhores e suas relações com os cativos. 

 Sobre esta questão, Ricardo Alexandre Ferreira argumenta que: 

 

 Quando pensamos em criminalidade escrava, quase sempre 

nos vêm à mente o assassinato de senhores, feitores ou a preparação 

de planos institucionais. Entretanto, a historiografia dedicada à 
análise dos crimes cometidos por escravos tem apresentado, nos 

últimos anos, principalmente em áreas rurais de predomínio das 

pequenas posses de cativos, uma parcela significativa de crimes que 

envolveram escravos com libertos e livres distintos do poder 

senhorial.
187

 

 

 No que se refere ao caso do suposto “roubo” do escravo Raymundo por parte de Jorge 

Afonso Ribeiro, alguns questionamentos surgem a partir da leitura do processo. No início do 

inquérito, observamos que o texto do escrivão deixava explícito que o escravo Raymundo 

estava preso, unicamente por ser de “instinto mau”, deixando subentendido que o mesmo se 

encontrava nesta condição, exclusivamente por não ser da confiança de seu senhor.            

                                                             
184 A queixa deveria conter o valor do dano sofrido pelo crime. Neste caso o autor declarou o valor de quinhentos 

mil réis. 
185 Tirar coisa alheia contra a vontade de seu dono, para si ou para outra pessoa. 
186 Ter o delinquente cometido o crime de noite, ter premeditado o crime e o ter cometido com abuso da 

confiança nele posta. 
187FERREIRA, Ricardo Alexandre, O tronco na enxovia: escravos e livres nas prisões paulistas dos oitocentos. 

In: MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos; BRETAS, Marcos Luiz. História das Prisões 
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Outra afirmação utilizada na abertura do inquérito faz referência à possibilidade do réu 

Jorge Afonso Ribeiro ter seduzido o escravo de João Marcelino Teixeira com promessas de 

viagens caso o cativo o seguisse. Ainda na sequência do inquérito, verificamos a acusação por 

parte do autor, atestando que o réu Jorge Afonso Ribeiro mantinha relações íntimas com o 

escravo. Mesmo com algumas evidências no texto da abertura do inquérito, não encontramos 

nenhuma referência explícita sobre as características destas relações íntimas. A possível 

invasão da propriedade, principalmente a entrada do réu na senzala nos evidencia, em um 

primeiro momento, o falho sistema de vigilância da mesma, juntamente com a facilidade de 

livrar o cativo dos ferros em que estava preso.  

 Com relação à menção de que Jorge Afonso Ribeiro abusou da confiança 

dirigida a ele por parte do autor do processo e senhor de Raymundo, nos cabe verificar qual a 

proximidade da relação entre as partes para melhor configurar o caso que envolveu senhor, 

escravo e pessoas livres. No desenrolar do processo, foram intimadas seis testemunhas, não 

somente para o interrogatório em auxílio à investigação. A partir da intimação das 

testemunhas, foi possível verificar uma espécie de “acareação” das mesmas com o réu. Assim, 

ao término de cada depoimento, a palavra era dada ao mesmo para que se defendesse. 

 A primeira testemunha do caso foi Francisco Jozé da Silva Novaes, vinte e sete 

anos, lavrador, residente no mesmo distrito. Silva Novaes que foi um dos encarregados pelo 

autor para atuar na captura de Jorge Afonso Ribeiro e do escravo Raymundo, relatou em seu 

depoimento a mesma versão encontrada na abertura do inquérito. O depoente deixou evidente 

que foi com outros camaradas em busca do réu e do escravo, capturando primeiramente Jorge 

Afonso Ribeiro e no dia seguinte, Raymundo.  

 Um fato simples, porém curioso surgiu no decorrer de seu depoimento. Quase no fim 

do relato, a testemunha alegou que soube por meio do autor João Marcelino Teixeira, que o 

réu Jorge Afonso Ribeiro havia tirado a pega
188

 que prendia os ferros de Raymundo, com uma 

talhadeira. Dada a palavra ao réu, o mesmo afirmou que não foi responsável pela retirada da 

pega, pois já encontrara o cativo sem a mesma. No entanto, Jorge Afonso Ribeiro 

complementou, dizendo que o escravo lhe confiou o dinheiro referente à compra da talhadeira 

que fora utilizada no desmonte dos instrumentos que o prendia. 
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 Duas observações podem ser realizadas a partir do relato da primeira testemunha. 

Primeiramente, observa-se a informação inicial, referente à atuação do réu no desmonte dos 

ferros que prendiam o escravo. Percebe-se que a informação dita inicialmente por Silva 

Novaes não foi testemunhada pelo mesmo no ato em questão, pois o depoente não se 

encontrava no local do ocorrido. A testemunha possuía estas informações por meio de relatos 

do autor do processo, pois não esteve presente para, de fato, observar e posteriormente relatar 

o desmonte e a retirada dos ferros que prendiam o escravo. Além disso, vê-se aí uma relação 

mais próxima do que imaginamos, no que se refere ao réu e ao escravo. Se a alegação do réu 

referente à compra da talhadeira, fosse de fato verídica, entendemos que os contatos entre 

Jorge Afonso Ribeiro e o escravo Raymundo já estariam sendo realizados com certa 

frequência, a ponto de possibilitar a encomenda deste instrumento por parte do escravo, para 

se livrar dos ferros. 

 A segunda testemunha, Seraphim Moreira da Silva, de vinte e sete anos, administrador 

de fazenda, alegou os mesmos acontecimentos referentes à fuga e a captura do réu e do 

escravo. Este depoimento apresentava a particularidade de que, segundo a mesma testemunha, 

o cativo Raymundo havia dito que o réu Jorge Afonso Ribeiro retirou a pega com a talhadeira, 

deduzindo que o mesmo livre o convidou para a fuga. Dada a palavra ao réu, este discordou 

do relato, afirmando que o escravo havia sugerido a retirada de ambos da fazenda de João 

Marcelino Teixeira.  

 A terceira testemunha, de nome Francisco Antônio Albino, lavrador, de trinta e seis 

anos, repetindo o mesmo enredo aparente do caso, deixou explícito em seu depoimento, que o 

réu Jorge Afonso Ribeiro era “camarada” do autor da ação. Assim, este fato esboça um 

pequeno esclarecimento acerca da possibilidade do réu adentrar livremente à senzala do autor 

e, consequentemente, “abusar da bondade” do mesmo. Ao final da alegação, dada a palavra ao 

réu, o mesmo dissera que não havia o que pronunciar sobre o caso. 

 A quarta testemunha, Felizardo Gomes de Araújo, lavrador, de quarenta e dois anos, 

alegou que o réu era muito amigo do escravo e que o cativo deu ao mesmo a quantia de 

quinhentos réis para a compra da talhadeira, usada pelo próprio réu para libertá-lo. 

Verificamos aqui uma possível economia interna do cativo, ao repassar certa quantia em 

dinheiro para Jorge Afonso Ribeiro no intuito de que o mesmo adquirisse a talhadeira e a 

trouxesse para a senzala. A testemunha alegou que o próprio escravo o informou sobre os 
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dados constantes em seu depoimento. Dada a palavra ao réu, o mesmo se manifestou dizendo 

que nada tinha a declarar. Até o presente momento do referido processo, percebemos que a 

maioria das testemunhas apresentou inúmeras informações por “ouvir dizer”, não 

necessariamente presenciando os fatos relatados em seus depoimentos.  

 A quinta testemunha, João Gonçalves Pereira Caxias, lavrador, de vinte e nove anos, 

realizou semelhantes alegações. Discorreu sobre a amizade entre o réu e o escravo, sobre a 

compra da talhadeira e sobre a prisão dos mesmos. No entanto, no findar do depoimento, o 

depoente alegou que soube dessas informações a partir do relato de Francisco Novais, que se 

configurava no processo como um dos encarregados pelo autor João Marcelino Teixeira na 

prisão de Jorge Afonso Ribeiro e de Raymundo escravo. 

 Encerrando os depoimentos das testemunhas arroladas no processo, Francisco Gomes 

da Silva, negociante, de trinta e dois anos, informou que estando em sua casa se deparou com 

Francisco Novaes a mando do autor do processo, para prender os fugitivos. Segundo a 

testemunha, o encarregado da prisão dos fugitivos, se encontrava no local esperando que os 

mesmos passassem pela estrada para capturá-los. Ao deparar-se com o Jorge Afonso Ribeiro e 

o cativo Raymundo, a testemunha relatou que Francisco Novais amarrou o réu livre, deixando 

escapar o escravo. Disse ainda, que o réu depois de preso, comprou um pouco de aguardente 

com o dinheiro deixado em uma trouxa de propriedade do escravo foragido. Procedendo a 

acareação com o réu, o mesmo disse que nada havia a declarar sobre o assunto. 

Sobre este tipo de relação entre livres e escravos, podemos concordar com Cesar 

Mucio Silva, que em seu trabalho sobre a análise de processos crimes em Botucatu, discorre 

sobre casos semelhantes aos nossos, especificamente no que se refere aos “Escravos e homens 

livres estabelecendo de longas datas, relações estreitas entre si. Às vezes amigáveis, 

comunitárias, buscando amenizar no dia-a-dia a luta pela sobrevivência dessa gente de 

poucas posses e algumas ilusões (...).”
189

O autor afirma ainda que “é possível inferir que os 

escravos do eito e do espaço doméstico tinham no cotidiano escravista alguma possibilidade 

ou brecha para fazer fluir suas manifestações de resistência, de oposição, de luta e, inclusive 

vivenciar suas paixões, amores e ilusões.”
190
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 Mesmo que tenhamos relacionado o depoimento de todas as testemunhas, é de suma 

importância verificar uma suposta parcialidade das mesmas em seus relatos, que 

indiretamente incriminam sintomaticamente Jorge Afonso Ribeiro, apontando uma possível 

rede de colaboração com a petição do autor, o fazendeiro João Marcelino Teixeira. No 

entanto, grandes esclarecimentos e posicionamentos curiosos surgiram no decorrer do 

processo, principalmente no que se referia ao interrogatório do réu, no parecer da promotoria 

e dos juízes responsáveis pelo caso. 

 No interrogatório do réu, muitos dados interessantes começaram a surgir no trâmite do 

caso. Em resposta à peça processual chamada de “Qualificação do Réu”, Jorge Afonso 

Ribeiro afirmou ser da região de Cocais do Mato Dentro,
191

 residindo na região de Santa 

Luzia do Carangola há cerca de um ano, desempenhando a função de jornaleiro. Esclarecendo 

algumas questões, ao ser interrogado sobre o local que desempenhava a sua função, respondeu 

o mesmo que trabalhava na fazenda do autor do processo, o senhor João Marcelino Teixeira. 

Cabe ressaltar que esse fato não foi citado diretamente pelas testemunhas, muito menos pelo 

autor do caso. Ao ser inquirido sobre a sua participação no crime, o réu alegou que entrou, de 

fato, na senzala para levar consigo o escravo Raymundo. No entanto, Jorge Afonso Ribeiro 

ressaltava que não retirou a pega dos ferros de Raymundo, mas sim o próprio cativo. 

 No parecer do Promotor Público, João Ferreira Brant, alguns pontos significativos 

começam a ser elucidados: 

(...) Não me parece que tenha (o réu), incorrido nas penas do 

artigo 257 do Código Criminal, por faltarem os elementos de tirar 

para si ou para outrem, o que era essencial.  

Parece-me que o Réu incorreu na sancção penal do artigo 260 do 

citado Código Criminal combinado com o Decreto de 15 de Outubro 

de 1837 (Aviso n.º 307 de 8 de Julho de 1863; Perdigão Malheiro, 

Escravidão no Brasil, § 14).” 

É indispensável que o Autor junte a estes autos a certidão de 

matrícula do escravo em questão.
192
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 Verifica-se nessa passagem, uma particularidade acerca do conceito de “propriedade” 

referente à relação senhor e escravo. Quando o promotor se referia ao enquadramento 

inadequado do réu no artigo 257 do Código Criminal, o mesmo deixava claro que em sua 

interpretação, o réu não tinha intenção de “tirar a cousa alheia contra a vontade de seu dono, 

para si, ou para outro.”
193

 Na visão do mesmo, o enquadramento do réu se dava na 

interpretação de que “se julgará furto a achada da cousa alheia perdida, quando se não 

manifestar ao Juiz de Paz do districto, ou Official de Quarteirão, dentro de quinze dias 

depois que fôr achada.”
194

 O legislador ainda citou a publicação “A escravidão no Brasil” de 

Perdigão Malheiro, parágrafo 14, que discorria sobre “há ainda a notar-se que ninguém deve 

acoutar escravos fugidos, sob pena de ser punido desde que haja fraude ou sciencia da parte 

de quem os oculta (...)”
195

 

É de suma importância relembrar ao leitor que o artigo 179 da Constituição Imperial 

de 1824, garantia o “direito da Propriedade em toda a sua plenitude.”
196

  Mesmo que o 

tenhamos mencionado no Capítulo 02, esse artigo nos evidencia a garantia da propriedade 

privada, que em um primeiro momento não deveria sofrer a interferência do Estado, exceto 

em casos específicos a serem determinados. Todavia não encontramos menção desse artigo 

nos argumentos do autor do processo. 

Possivelmente, na visão da promotoria, o caso referente à “fuga” do escravo 

Raymundo, aparentemente promovida pelo réu Jorge Afonso Ribeiro, deveria ser interpretado 

tendo sido o cativo configurado como “coisa achada” e não como “objeto de furto”. Tanto que 

nesse processo, o mesmo promotor solicitou a matrícula do cativo para comprovar a posse de 

João Marcelino Teixeira sobre o mesmo. No entanto, a interpretação e o posicionamento do 

Juiz do Termo do Carangola, o senhor Manoel Gomes Linhares, apontava que:  

(...) o acusado ao deixar a casa do Autor, em a noute referida, 

já saio em companhia do escravo Raymundo, não podendo, portanto, 
ser-lhe attribuido o caso de -achada de coisa perdida- para incorrer 

nas penas do artigo citado (260): considerando ainda, que nenhuma 

das testemunhas que deposerão neste processo, afirmasse que o 

                                                             
193 Redação original do artigo 257 do Código Criminal de 1830. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em: 01 set 2011. 
194 Redação original do artigo 260 do Código Criminal de 1830. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em: 01 set 2011. 
195 A escravidão no Brasil – 1866 – Perdigão Malheiro. Disponível em:  

<http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/174437>. Acesso em 01 set 2011. 
196 Constituição Imperial, 1824. Disponível em: 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em: 01 set 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/174437
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm
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acusado, assim procedendo, havia roubado o escravo aludido, a não 

ser por ouvir de outrem e, - finalmente -, considerando que em vista 

do que vem exposto e consta dos autos, não ficou provada a queixa 
de folhas 02, julgo-a por isso improcedente, pagas pelo autor as 

custas(...)
197

 

  

 Surpreendentemente, o processo em questão mudaria bruscamente de direção. O Juiz 

do Termo do Carangola, por não ter se convencido sobre a acusação de roubo, alegou que o 

escravo se retirou por vontade própria, e que, principalmente, nenhuma das testemunhas 

haviam se manifestado como observadores presentes, mas sim por “ouvir dizer”. O 

posicionamento do juiz vem ao encontro de nossa hipótese inicial, ao perceber que existia 

uma rede de colaboração das testemunhas do caso para com o autor do processo, no intuito de 

incriminar Jorge Afonso Ribeiro.  

Ao encerrar seu julgamento, além de atribuir o pagamento das custas processuais ao 

autor do processo, o Juiz do Termo do Carangola recorreu ao parecer do Juiz da Comarca, o 

senhor Levindo Ferraz Lopes, que se manifestou da seguinte forma: 

 

Confirmo o despacho recorrido a folhas 20v. nos 
fundamentos, que são conformes à lei e à prova dos autos. E assim 

julgando nego o provimento do recurso ex – officio interposto do 

mesmo despacho – Passe-se alvará para ser o querelado solto, 

[ilegível] não estiver pena, e pague o queixoso as custas.
198

 

  

 No encerramento do caso, anexou-se a matrícula do escravo, solicitada pelo promotor, 

juntamente com as custas do processo que foram pagas pelo autor João Marcelino Teixeira. 

Fica claro, no que se refere ao julgamento processual, que todo o trâmite se 

desenvolveu sem que os agentes judiciais interpretassem o escravo Raymundo unicamente 

como propriedade do autor. O escravo, que comumente era relacionado como “coisa” em 

diversos processos, neste caso se arvorou de vontade própria e se deslocou em companhia de 

Jorge Afonso Ribeiro, não sendo julgado como “objeto de furto” e nem como “coisa perdida”. 

                                                             
197

 Processo n.º 1247 – Folha 21 – Maço 95 – Fundo Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
198 Parecer do Juiz da Comarca, Levindo Ferraz Lopes, extraído à folha 22 do Processo n.º 1247 – Maço 95 – 

Fundo Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
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 Sobre a desmistificação do cativo visto como “coisa”, Alysson Luiz Freitas de Jesus, 

em trabalho sobre escravidão, violência e liberdade para o norte de Minas, afirma que: 

 

(...) os atores sociais encontravam-se em um mundo que, 
mesmo que procurasse afirmar suas condições de ‘cativo coisa’, 

‘liberto dependente’ ou ‘livre dominador’, também os enxergava 

como homens, como protagonistas de suas histórias. Por meio dessas 

trocas culturais, das apropriações e da circularidade de culturas o 
ambiente se tornava complexo, assim como os homens que nele 

viviam.
199

 

 

Ainda sobre essa questão, Ricardo Alexandre Ferreira, argumenta que “em razão de 

ser exercido sobre o escravo o direito de propriedade, na área civil, ele figurava como objeto 

da relação jurídica. Contudo, por lhe ser a prática de crimes imputável, o cativo figurava na 

área penal como sujeito e objeto da relação jurídica.”
200

 

Sidney Chalhoub, analisando os significados de liberdade para o século XIX, atenta 

para o fato de que “discutir a liberdade de escravos significava interferir no pacto liberal de 

defesa da propriedade privada e, além disso, era a própria classe dos proprietários e 

governantes.”
 201

 

Karyne Johann, em trabalho sobre escravidão e criminalidade para o sul do Brasil no 

século XIX, afirma que “em termos legais os escravos e por vezes os libertos eram vistos e 

tratados como seres judicialmente incapazes. A Justiça Criminal foi obrigada a conferir 

relativa personalidade e plena responsabilidade a esses réus escravos.”
202

 

Ações desse tipo nos possibilitam visualizar o posicionamento do cativo em busca do 

seu reconhecimento jurídico. Sidney Chlahoub afirma que “a definição legal do escravo 

como ‘coisa’ vinha acompanhada de uma violência social que parecia inerente à escravidão 

e que embaraçava a marcha normal do país rumo ao ‘progresso’ e à ‘civilização’.”
203 

                                                             
199 JESUS, Alysson Luiz Freitas de. No sertão das Minas: escravidão, violência e liberdade 1830-1888. São 

Paulo: Annablume; Belo Horizonte: Fapemig, 2007, p, 80. 
200 FERREIRA, Ricardo Alexandre, O tronco na enxovia: ... p, 186 
201 CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: ... p, 121. 
202 JOHANN, Karyne. Escravidão, Criminalidade e Justiça no Sul do Brasil: Tribunal de Relação de Porto 

Alegre. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2006, p, 121. Dissertação 

(Mestrado em História). 

25 CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: ... p, 43. 
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Segundo o autor, atitudes ousadas como a do escravo Raymundo por nós estudado, mostram 

que esses cativos agiam “de acordo com lógicas ou racionalidades próprias, e que seus 

movimentos estão firmemente vinculados a experiências e tradições particulares e originais – 

no sentido de que não são simples reflexo ou espelho e representações de ‘outros’ sociais.”
204

  

Sendo assim, é possível perceber neste processo, o reconhecimento da “humanização” 

desses cativos por parte dos magistrados. Estes escravos, que por inúmeras vezes foram 

desprovidos de capacidade jurídica, tiveram, nesse caso, a possibilidade de fazer com que 

seus atos fossem reconhecidos judicialmente, influenciando diretamente na conclusão do ato 

processual. É importante ressaltar que o reconhecimento das ações do cativo no que se refere 

ao contexto judicial, fez parte de uma realidade, sobretudo no fim do século XIX, devido às 

pressões abolicionistas. 

É possível que alguns destes magistrados atuantes em Santa Luzia do Carangola, 

estivessem envolvidos e agissem direta ou indiretamente mediante uma ideologia 

abolicionista. Poucas são as fontes que fazem referência a algum tipo de projeto neste sentido 

em Santa Luzia do Carangola. Como já foi citado no capítulo 02, Rogério Carelli nos 

evidencia a participação do promotor público Salermo Ferreira Barbosa, em manifestações 

abolicionistas
205

. Tanto que observamos a sociedade se manifestando contra a sua atitude de 

incriminar um senhor de escravos pelo açoite realizado em seus cativos.  É provável que este 

tipo de influência esteja presente na subjetividade das ações destas autoridades, nos 

impossibilitando confirmar essas informações. Mesmo que nossas hipóteses sejam 

inverificáveis, nos cabe a problematização das questões, ainda que não encontremos todas as 

respostas necessárias. 

No caso do escravo Raymundo, observamos a negativa do mesmo em submeter-se às 

condições impostas, se retirando da senzala, consequentemente da fazenda de João Marcelino 

Teixeira. Ao inocentar Jorge Afonso Ribeiro da possível retirada do cativo da senzala, a 

Justiça, de certa forma reconheceu a vontade do escravo, que mostrara neste ato uma reação 

contrária à passividade, à nulidade jurídica e acomodação por sua condição social. 

                                                                                                                                                                                              
26 CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: ... p, 49. 
27 CARELLI, Rogério. Efemérides Carangolenses (1827-1959). Viçosa, MG: Editora Folha de Viçosa, 2002, p, 

186. 
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 No que diz respeito à articulação para a fuga do escravo, Rosilene Costa Cardoso, 

analisando o universo escravista de Juiz de Fora, afirma que: 

 (...)era um comportamento entendido como ousado, de quebra 

da negociação nas relações entre senhores e escravos. Muitas vezes, 

era uma atitude que resultava em castigo e disciplina, para que os 

demais escravos não tivessem a mesma atitude. Ao mesmo tempo, 

podia abrir espaço para novas negociações, dependendo das 

circunstâncias em que ocorria.
206

 

 

Pensando nestas “novas negociações”, observamos que tal ato criminoso partiu da 

associação de um cativo e um livre, que em condições sociais distintas, estabeleceram laços 

de solidariedade.  

Sobre esta associação, Karine Johann afirma que “a partir da década de 1860, os 

escravos passam a obter várias conquistas. O intercâmbio entre escravos e livres aumentou, 

fazendo com que se ampliassem as redes de relações sociais.”
207

 Ricardo Alexandre Ferreira, 

contribui nesta discussão, ao afirmar que “livres e escravos também eram capazes de se 

organizar para a prática conjunta de ações criminosas que visavam à solução de problemas 

comuns.”
208

 

A atitude do escravo Raymundo se opõe à ideia de passividade. A ação do cativo, ao 

se retirar da senzala por vontade própria, não somente foi reconhecida pelas autoridades 

judiciais, como possibilitou a inocência do livre levado às barras dos tribunais. Tais atitudes 

contribuem para a construção da parcela do cotidiano destas modestas escravarias 

carangolenses nos fins do regime escravocrata no Brasil. Tal processo nos condiciona a 

pensar em uma sociedade consciente do momento favorável ao fim do sistema escravista, e 

que essa mesma consciência, poderia potencializar os casos semelhantes de resistência ao 

cativeiro.  

 Analisando a proximidade entre o réu e o escravo Raymundo, concordamos com a 

afirmação de Alysson Luiz Freitas de Jesus, ao argumentar que tais relações: 

                                                             
206 CARDOSO, Rosilene Costa. Relações sociais na sociedade escravista: Cotidiano e criminalidade em Juiz de 

Fora – 1870-1888. Universidade Federal de Juiz Fora, Juiz de Fora, 2011, p, 80. Dissertação (Mestrado em 

História).  
207 JOHANN, Karyne. Escravidão, Criminalidade e Justiça no Sul do Brasil:... p, 87. 
208 FERREIRA, Ricardo Alexandre. Crimes em comum: escravidão e liberdade no extremo nordeste da Província 

de São Paulo, Franca 1830-1888. UNESP. Franca, 2006. p, 172. Tese (Doutorado em História). 
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 (...) contribuíam para desgastar a tradicional imagem 

senhorial, propiciando um contato entre as partes envolvidas. 
Portanto, a pobreza de regiões rurais e pouco urbanizadas do Brasil, 

aliada a uma simplicidade no modo de vida, possibilitou uma 

proximidade entre os ‘mundos’ que compunham esse universo 

cultural.
209

 

   

Evidentemente, não estamos afirmando que esses cativos viviam com grande 

autonomia. Da mesma forma, não podemos dizer que os pobres livres estivessem submetidos 

à mesma condição social dos escravos. No entanto, é possível verificar as redes de 

solidariedade entres as distintas condições encontradas nas relações.   

O caso do escravo Raymundo, que se encontrava preso na senzala por “ser de instinto 

mau” nos mostra que é possível perceber nas características destas comunidades rurais, certa 

flexibilidade no modo de vida e no que diz respeito ao convívio entre livres e escravos. Essa 

relação poderá ser vista não somente no convívio entre os indivíduos de condições sociais 

distintas, mas em determinadas autonomias que o cativo possuía, como o escravo Lino e seus 

companheiros que estavam a cavalo transitando entre as propriedades em período noturno, 

como vimos no capítulo 02. Mesmo que a condição social do cativo seja sempre reafirmada 

na sociedade, ser escravo estava cada vez mais desassociado da ideia de incapacidade jurídica. 

O caso citado nos elucida um cotidiano particular no decênio final do regime 

escravocrata no Brasil. Verificamos com estes atos, que os códigos imperiais estavam sendo 

desafiados. Não somente as regras oficiais estavam sendo infringidas, mas os próprios 

costumes de uma sociedade, que vivenciava nesta época o fim de um sistema de trabalho que 

vigorou por séculos no Brasil. Retornaremos à discussão ainda nesse capítulo, acerca do 

regimento das regras internas às fazendas e a quebra destes acordos no cotidiano das relações. 

 Sobre a reação cativa no fim do sistema escravista no Brasil, César Múcio da Silva 

argumenta que: 

 

  

                                                             
209

 JESUS, Alysson Luiz Freitas de. No sertão das Minas: ... p, 29. 
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 Isso denota a existência de um número expressivo de escravos 

com comportamento um tanto extravagante, desleixado e não muito 

preocupado com a obediência das regras e ordens. Caberiam-lhes 
mais a configuração de escravos de quintal do que de eito. É muito 

provável que já se sentissem parte de um contexto diferente, onde não 

haveria predomínio total das regras e normas rígidas da 

escravidão.
210

 

  

 Assim, podemos vincular esta afirmação a alguns casos ocorridos em Santa Luzia do 

Carangola. Mesmo existindo um número significativo de processos criminais para a época 

recortada neste estudo, os crimes aqui verificados, não se enveredaram para grandes revoltas 

ou motins. Mas sim, para casos isolados, que refletem o cotidiano particular de cada cativo 

envolvido, vivenciando a sua realidade e suas motivações individuais no desencadear dos 

conflitos. Desse modo, percebemos que tais conflitos, sendo documentados nos processos 

criminais, esboçam na maioria dos casos, a evidente negação da condição social e jurídica do 

cativo por parte de algumas autoridades, na agonizante tentativa de reafirmar o domínio 

senhorial sobre as pequenas escravarias ainda existentes na região. 

 Observamos então, que a simplicidade no modo de vida destas pequenas comunidades, 

concomitante a uma modesta dinâmica da economia permitiam um contato mais próximo 

entre os indivíduos, possibilitando relações de solidariedade entre elementos de condições 

sociais distintas.  

Maria Helena Machado indica que, na medida em que os posicionamentos defensivos 

da ordem escravista foram sendo suprimidos e seu processo ideológico em relação à 

propriedade escrava possibilitava questionamentos jurídicos, o sistema disciplinar e a 

manutenção da exploração do trabalho escravo estavam mantidos por poucos e fracos pilares 

na sociedade brasileira nos fins do século XIX. 

 

 

 

 

                                                             
210

 SILVA, César Mucio. Processos-crime: ... p, 48 e 49. 
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 Segundo a autora: 

 

 Era esta uma conjuntura que havia povoado as fazendas com 

escravos ansiosos por prover pecúlios, por libertos condicionais que 
sistematicamente negavam-se a cumprir contratos, dando margem a 

intermináveis autos jurídicos, por advogados abolicionistas e por 

cada vez mais ousados golpes de propaganda antiescravocrata; toda 

essa conjuntura eludia, com rapidez crescente, as fronteiras entre o 

escravo e o homem livre.
211

 

 

Frente ao desafio de lutar contra o inevitável e mesmo que não atingissem seus 

objetivos mediante o contexto vivido, os proprietários buscavam a afirmação e a manutenção 

do sistema de dominação. Para encarar esse desafio, era preciso em alguns casos, estabelecer 

o conflito com escravos indisciplinados, que se encontravam dispostos a caminhar rumo à 

liberdade, na tentativa de evitar possíveis deserções nas senzalas e no processo de trabalho. 

No entanto, no que diz respeito aos casos que perpassaram os limites e as normas de 

uma fazenda, o proprietário se via nas mãos de uma Justiça que caminhava sem grandes 

estruturas, confiando o seu caso na figura dos agentes do poder. 

 A falta de domínio no sistema escravista por parte dos senhores e até mesmo das 

autoridades poderia caracterizar uma possível “desmoralização” dessas partes. Tornar público 

a negligência, o descontrole e a falta de domínio para com os cativos, evidenciaria as falhas 

da autoridade senhorial e do aparelho policial e judicial. 

Célia Azevedo afirma que “enquanto os anos 1870 revelam-se marcados pelos crimes 

feitos individualmente ou em pequenos grupos de escravos, os primeiros anos da década de 

1880 primam pelas revoltas coletivas ou insurreições, registradas em fazendas de diversos 

municípios”.212 Sinalizamos desde o primeiro momento a inexistência de grandes motins ou 

revoltas escravas em Santa Luzia do Carangola. Porém, à medida que o fim do regime se 

aproximava, foi possível visualizar o aumento dos conflitos entre livres e escravos, guardando 

as devidas proporções geográficas e populacionais para a nossa região. A autora também 

menciona que “ao que parece, nesse momento os escravos já não mais fugiam, mas 

                                                             
211 MACHADO, Maria H. O Plano e o Pânico:... p, 37. 
212AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites no século 

XIX. 2ª edição. São Paulo: Annablume, 2004, p, 171. 
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simplesmente se retiravam das fazendas, enquanto os fazendeiros viam-nos partir, impotentes 

(...).”213 

  Maria Helena Machado, em outra publicação, argumenta que: 

 Tendo se tornado o principal problema a ser enfrentado nesse 
período, a manutenção da segurança pública e da ordem, fortemente 

ameaçadas pela eclosão de frequentes sedições de escravos e pela 

descoberta da articulação de tantas outras, organizadas com a 

colaboração de abolicionistas, suscitou a montagem, por parte das 
autoridades policiais, com a anuência dos governos provincial e 

imperial, de uma estratégia de desinformação e censura no 

tratamento público da questão escrava. Incapazes de fazer frente às 
tropelias dos escravos e à ousadia dos abolicionistas, buscava-se 

descaracterizar a periculosidade das ocorrências que envolviam 

essas categorias, evitando o pânico da população e a emergência de 

uma discussão generalizada sobre a deterioração dos mecanismos de 
controle social e a urgência da resolução da instituição servil. Nesse 

sentido, o papel dos órgãos policiais tornava-se passo a passo mais 

estratégico – tratava-se não apenas de defender os interesses 
senhoriais, mas, também, de manter o monopólio do poder de 

repressão, evitando uma situação de confronto entre as forças pró e 

contra abolição. É o que se depreende da análise dos documentos da 
Polícia que traçam com tintas fortes situações limítrofes, de revoltas 

de escravos, manifestações públicas com participação de populares e 

trânsito constante de escravos e libertos, que pareciam ameaçar a 

ordem pública e a segurança das cidades e dos distritos rurais, o que 
sugeriria a eminente perda do controle, dos senhores e autoridades 

policiais, sobre os escravos, libertos ou populares.
214

 

 

Ao abrir esse capítulo, fizemos uso da afirmação de Maria Helena Machado, ao alegar 

que nos fins do século XIX, o “ser escravo” estava praticamente ligado exclusivamente à 

condição jurídica. A autora argumenta com essa afirmação que, por parte das autoridades era 

impossível negligenciar as ações dos cativos nos últimos decênios do regime escravocrata no 

país. O nível de flexibilidade e autonomia presentes em alguns dos casos aqui evidenciados 

demonstra certa coerência entre a afirmação da autora e nossa análise. 

Não queremos dizer com isso que as visões de “propriedade” e do “escravo coisa” não 

se encontravam presentes no contexto. No entanto, o trajeto e as ações dos cativos dentro de 

                                                             
213AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: ... p, 179. 
214MACHADO, Maria Helena, Teremos grandes desastres, se não houver providências enérgicas e imediatas: a 

rebeldia dos escravos e a abolição da escravidão. In: GRINBERG, Keila; SALLES Ricardo. O Brasil Imperial – 

1870-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p, 377/378. 
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um processo crime foram analisados pela Justiça, possibilitando, por inúmeras vezes, a 

inquirição desses que já não eram mais considerados “incapacitados juridicamente”.  

No que tange a estrutura judiciária e policial, é possível perceber em alguns casos, 

certa ineficiência, associada à ausência de um corpo policial adequado. No intuito de melhor 

elucidar a limitada e complexa participação da polícia para o estudo em questão, o próximo 

tópico deste capítulo, não só apresentará uma possível tipologia dos crimes encontrados para 

Santa Luzia do Carangola, mas, demonstrará por meio de alguns processos, a ineficaz atuação 

de um corpo policial na fuga de um cativo da cadeia. 

  

 3.2 – Evidências do cotidiano carangolense: por uma tipologia dos crimes. 

 

  

Vivemos um tempo que reclama sem cessar o sensacional, o 

extraordinário, o exótico, se não, ao menos, o diferente e o novo. Por 

isso mesmo, são imensas as dificuldades para nomearmos a 
complexidade e a riqueza que estão mais próximas de nós, 

impregnadas da aparente banalidade do cotidiano. Recusamo-nos a 

admitir habitualmente que o descobrimento mais digno de 

curiosidade não está longe e sim ao lado, sob os nossos olhos.
215

 

 

A intenção desse tópico se enquadra na tentativa de levantar e discutir uma parcela do 

cotidiano das relações escravistas em Santa Luzia do Carangola. Com o intuito de quantificar 

e caracterizar os crimes, tentaremos a partir dos processos, discutir as particularidades destas 

relações. 

Em 23 de Março de 1884, das 16 para as 18 horas da tarde, o Delegado de polícia 

Magno de Jesus, ordenou ao carcereiro Francisco Alves da Rocha Mesquita, que se juntasse 

aos demais praças, para dar busca e passar em revista na cadeia, com o intuito de retirar todo e 

qualquer instrumento que permitisse o arrombamento das grades das celas. Como de costume, 

a ordem também era para que se procedesse com o fechamento das janelas. No entanto, o 

carcereiro citado, depois de cumprir tais atributos na primeira prisão, deixou de proceder 

conforme a ordem expedida pelo delegado, na cela onde se encontrava o escravo Joaquim à 

                                                             
215 DEL PRIORE, Mary, História do Cotidiano e da vida privada. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, 

Ronaldo. Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997, p, 259. 
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disposição do seu senhor. Ainda na abertura do inquérito, verificou-se que o carcereiro 

confiou as chaves ao dito escravo, simulando o cativo tê-la fechado, porém deixando-a aberta. 

Às 04 horas da manhã do dia 24 de março, depois de ter ateado fogo nas dependências da 

prisão, o escravo Joaquim conseguiu fugir, evidenciando a negligência do carcereiro, que ao 

invés de proceder com as ordens dadas, confiou o seu serviço ao preso escravo que na cela se 

encontrava.
216

 Mesmo que levemos em conta as inúmeras versões que um processo pode 

apresentar, é cabível pensar em um possível ato de solidariedade por parte do carcereiro 

Francisco para com o escravo Joaquim, ao confiar as chaves ao cativo, permitindo a fuga do 

mesmo. 

Tal crime ocorreu na cidade de Manhuacú, que se constituía a sede da Comarca onde 

Santa Luzia do Carangola pertenceu até 1890
217

. Ao analisarmos o processo, encontramos nos 

autos iniciais da documentação, um comunicado enviado ao delegado de polícia, pelo 

carcereiro Francisco Alves da Rocha Mesquita, julgado neste processo por negligência, ao 

permitir que o cativo fizesse uso das chaves da cela. 

Em nota o carcereiro apresenta suas primeiras argumentações: 

 

 

Comunico a Vossa Senhoria que o escravo Joaquim que se 

acha recolhido a cadeia desta cidade por ordens de Vossa Senhoria, 
arrombou a prisão em que se acha recolhido, em huma janela que dá 

pelos fondos da cadeia do qual fez o mesmo escravo o arrombamento 

com fogo como se vê queimado. A guarda mi participou as duas 

horas da manha (ilegível) empreguei todos os esforços posciveis para 
a captura do mesmo mais não achei a guarda que se achava de 

sentinela à estes Jozé Joaquim Martins. Joze [ilegível] dos Santos e 

Manoel Francisco de Carvalho em vista do ocorrido comunico a 

Vossa Senhoria para os fins convenientes.
218

 

  

 

                                                             
216 Processo n.º 1480 – Maço 100 – Fundo Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
217 HOSKEN, Jayro Motta (org). Centenário da Comarca de Carangola: agosto de 1992. Belo Horizonte, 1992. 
218 Comunicado da fuga do escravo Joaquim, emitida pelo carcereiro Francisco, neste ato como o réu, ao 

delegado de polícia, anexo à folha n.º 04 do Processo n.º 1480 – Maço 100 – Fundo Fórum/Criminal – 

CDH/Carangola – MG. 
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De acordo com os primeiros relatos encontrados, lançamos alguns questionamentos 

que consideramos importantes. Qual o tipo de relação estabelecida entre o carcereiro 

Francisco Alves da Rocha Mesquita e o cativo Joaquim, para que o primeiro confiasse a 

chave da cadeia ao escravo preso, permitindo que o mesmo revistasse a sua prisão? Estando o 

escravo à disposição de seu senhor como se vê na abertura do inquérito, que tipo de pena o 

mesmo cumpria na cadeia? É importante ressaltar que era comum observar que escravos 

capturados por fuga ficassem à disposição de seu senhor na cadeia. Ficavam recolhidos por 

ordem de seus senhores e às suas custas por prazo certo eram geralmente açoitados.
219

 No 

entanto, não foi possível verificar qual o motivo da permanência do escravo Joaquim na 

prisão. 

Ainda com relação ao crime, nenhuma das sentinelas em serviço percebeu o momento 

da fuga do dito escravo? E de que forma foi possível ao escravo Joaquim ter em mãos 

substâncias ou objetos que possibilitaram o incêndio nas dependências da cadeia?   

No auto do corpo de delito, realizado no dia 24 de Março de 1884, se encontravam 

presentes os notificados Sebastião Moreira de Lima, carpinteiro, Antonio da Silva Polka, 

também oficial de carpintaria, juntamente com outras testemunhas para que os mesmos 

examinassem o local. 

Assim, o exame realizado pelos carpinteiros apontou que: 

 

 

(...)encontraram uma prisão da Cadeia desta cidade 

arrombada, com um dos balaustres que é de madeira queimado, e a 

janella também queimada com a língua da chave sahida para fora, 
porem sem estar feichada porem sem aver arrombamento algum para 

que se pudesse conseguir abrir a janela, e que a janela se achava 

queimada do lado de fora porém que o fogo foi posto do lado de 

dentro por ter ficado a janela aberta (...)
220

 

 

 

No decorrer do trâmite processual, o “auto de pergunta” foi direcionado ao carcereiro 

Francisco Alves da Rocha Mesquita. Ao ser questionado com os procedimentos padrões da 

                                                             
219 FERREIRA, Ricardo Alexandre, O tronco na enxovia: ... p, 204 
220 Recorte do exame do corpo de delito retirado à folha n.º 5v. do processo n.º 1480 – Maço 100 – Fundo 

Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
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Justiça, o carcereiro respondeu ter quarenta e cinco anos de idade, ser casado, sendo natural 

da cidade de Ponte Nova. Nos questionamentos referentes à fuga do escravo Joaquim, 

respondeu que foi avisado pelo guarda José Ferreira dos Santos que a cadeia estava 

queimando e que o fogo partia da prisão aonde se achava recolhido o escravo. Segundo o 

carcereiro, após ser avisado do incêndio, dirigiu-se, junto com outros praças ao local onde 

estava preso o escravo, e que o referido saltou pela janela da prisão, cujo balaústre se 

encontrava queimado. 

Concluiu o carcereiro que, não perseguindo o fugitivo, o escravo não pôde ser preso, e 

que os demais guardas não auxiliaram na captura do cativo, e que nem ao menos realizaram 

esforços para evitar a fuga do mesmo. Encerrando o seu depoimento, o mesmo afirmou que a 

cadeia se achava escura, tendo conhecimento de que o escravo Joaquim tinha em seu poder 

um fósforo. Curiosamente, Francisco Alves da Rocha Mesquita, finalizou seu depoimento 

dizendo que: “aesesão de um pequeno canivete não tinha o preso outro instrumento que 

pudesse abrir a feixadura que a estar a língua da feixadura para fora como consta do auto 

corpo de delicto fora ele respondente quem pos depois da fuga do preso.”
221

 

Tomando por base a redação do escrivão, observamos inúmeras negligências no que se 

refere à fuga do escravo Joaquim, ao percebermos no inquérito e no próprio relato do 

carcereiro responsável pela vistoria das dependências da cadeia, que um conjunto de medidas 

necessárias para a revista das celas não foi realizado. Sendo interrogado sobre a participação 

dos demais guardas responsáveis pela cadeia em que trabalhavam, observamos que o 

carcereiro Francisco, tentou se esquivar da responsabilidade, alegando que seus companheiros 

não tomaram nenhuma medida significativa para capturarem o cativo. 

O mais curioso até este trecho do processo, é a declaração do carcereiro ao confirmar 

que tinha conhecimento de que o escravo possuía um fósforo, o que possivelmente ocasionou 

o incêndio da cadeia. A única informação ausente em sua declaração, diz respeito às chaves 

confiadas ao escravo para que o próprio realizasse a revista e trancasse a janela da cela. 

Ironicamente, seu depoimento se encerrou relatando que, com exceção de um pequeno 

canivete que possuía o cativo, nenhum instrumento poderia abrir as trancas da prisão.  

                                                             
221 Trecho do depoimento do carcereiro retirado à folha n.º 7v. do processo n.º 1480 – Maço 100 – Fundo 

Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
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Independente das hipóteses possíveis, se a ordem expedida pelo delegado fora a de 

revista e fechamento das celas, o que o escravo fazia com fósforos e canivete no interior de 

sua prisão? Qual a relação estabelecida entre o carcereiro Francisco, o corpo policial na sua 

totalidade e o escravo Joaquim, visto que o cativo estava à disposição de seu senhor na cadeia 

e conseguiu fugir sem maiores dificuldades? 

Na tentativa de buscar essa resposta foi realizado o interrogatório do companheiro de 

função do carcereiro Francisco Alves da Rocha Mesquita. Neste ato, o guarda da cadeia, José 

Joaquim Martins, após passar pelos questionamentos padronizados de sua qualificação, 

respondeu que: 

 

 

Estava deitado por ter passado a hora da sintinella, a qual 

hera rendida pelo soldado José Ferreira dos Santos. Perguntado se 

presenciou a fuga do preso e como ella se deo. Respondeo que 
estando dormindo foi acordado pelo soldado José Ferreira dos 

Santos que lhi disse aver fogo na prisão onde se achava o escravo 

Joaquim, que de facto diryjindo-se para aprisão vio que avia fogo na 

grade que é de páo e gritando com o preso este abrio um pouco a 
janela aponto de cahir o fogo no asuallo que ele respondente deo 

agua o preso para apagar o fogo o que foi feito, em seguida mandou 

ele respondente chamar o Carsereiro da Cadeia Francisco Alvis da 
Rocha Mesquita e este chegando em quanto procuravasi luzis para a 

prisão que si achava escura o preso evadira-si por um buraco da 

janela cujo o balausto ficou queimado, que devido a perturbação em 

que ficarão não sercarão a janela que a referida prisão é do lado de 
tras e a janela ser um pouco alta. Disse mais que não sabi por que 

meio o preso comsigio por fogo e nem abrir a janela que não estava 

presente, em hora que se deo a busca na cadeia não sabendo assim si 
fora o Carsereiro ou o preso quem feichara a janela por que algumas 

vesis o Carsereiro dava o preso a chave para feichar a janela 

levando o Carsereiro a chave para a sua casa.
222

 

 

 

Com relação às informações disponibilizadas pelo guarda nesta etapa do processo, é 

possível verificar a péssima estrutura física da cadeia e o despreparo deste corpo policial. A 

atuação insuficiente deste grupo quando necessária, a ponto de o guarda se referir à 
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“perturbação em que ficarão” após o incêndio, nos evidencia que os responsáveis pela 

vigilância e manutenção da cadeia, não realizaram os procedimentos necessários, 

evidenciando um aparente despreparo. 

A insuficiência das forças policiais, a ausência de métodos adequados às práticas 

repressivas e a falta de estrutura do poder judiciário, eram fenômenos comuns nos fins do 

século XIX. Na atuação efetiva do corpo policial, é possível desconfiar da capacidade dos 

poderes constituídos na transição do Império para a República, fazendo da criminalidade um 

problema de Estado.
223

 

Analisando as prisões da Província de São Paulo, Ricardo Alexandre Ferreira, relata 

que: 

 

 

Nas vilas, os delegados de polícia nem sempre podiam contar 

com soldados permanentes e guardas nacionais para a patrulha e 
cumprimento de mandatos judiciais. Muitas prisões eram feitas por 

escoltas formadas por soldados e outros indivíduos que, por meios 

(cavalos e armas) e interesses próprios, se dispunham a colaborar. 
Quando, enfim, os perturbadores da ordem ou indiciados em 

processos criminais eram presos – não havia prisões. Ou melhor, 

havia, embora não fossem dignas de lisonja.
224

 (...) 

As cadeias improvisadas, com paredes feitas de taipa de mão 

ou pau a pique, eram presas fáceis para aqueles que queriam fugir. 
Alçapões, janelas e até paredes inteiras cediam à capacidade de 

trabalho conjunto dos encarcerados.
225

 (...) 

 

 

Segundo o autor “não seria no cotidiano dos infernos carcerários do Brasil imperial 

que cativos e livres evitariam alianças, contatos e associações para a conquista de objetivos 

comuns.”
226

 

                                                             
223 VELLASCO, Ivan de Andrade. As Seduções da ordem: violência, criminalidade e administração da justiça: 

Minas Gerais – Século 19. Bauru: Edusc, 2004, p, 298. 
224 FERREIRA, Ricardo Alexandre, O tronco na enxovia: ... p, 202/203. 
225 FERREIRA, Ricardo Alexandre, O tronco na enxovia: ... p, 206. 
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Evidentemente, por falta de informações claras, não podemos afirmar que a fuga do 

escravo foi facilitada pelos carcereiros livres presentes no caso. Este caso específico nos 

evidencia uma possível proximidade entre os agentes da polícia e o escravo, neste ato, 

considerado fugitivo. Em inúmeras passagens do documento criminal, é possível detectar 

laços, provavelmente estreitados pelo cotidiano das relações. Ao argumentar que mandou o 

escravo chamar o carcereiro, confirmando o ato de confiança em que o mesmo possuía no 

cativo lhe entregando a chave da janela para que a mesma fosse fechada, o último depoente 

desempenhando a função de guarda da cadeia, elucidou alguns traços dos vínculos 

estabelecidos entre os elementos citados no caso.  

Não somente as falhas no sistema e na estrutura de segurança são os itens 

fundamentais para a análise deste processo. Na verificação deste caso, encontram-se possíveis 

atos de convivência, conivência e de relações de proximidade estabelecidas por elementos 

desta sociedade escravista no fim do Oitocentos. Percebemos ainda, que, por enquanto, não se 

verificou nenhuma menção sobre a razão em que se encontrava o escravo Joaquim no cárcere, 

apenas que o mesmo cativo estava preso, à disposição de seu senhor. 

Fugindo aos costumes dos processos criminais que analisamos para este trabalho, este 

caso específico arrolou apenas duas testemunhas, se diferenciando do arrolamento padrão que 

intimava entre cinco e oito indivíduos para os depoimentos. A primeira testemunha de nome 

Augusto Gomes Pereira, de vinte e sete anos, casado, lavrador e morador da cidade em que 

ocorreu o crime, alegou que, às 10 horas da noite do dia da fuga, observou o incêndio para o 

lado da cadeia. Segundo a testemunha, após ter verificado o incêndio, chegou à sua casa, 

momentos depois, o delegado de polícia, solicitando auxílio para realizar o cerco nas 

imediações da cadeia, com o intuito de capturar o escravo fugido. Encerrando, disse que não 

soube como se deu a fuga e qual o paradeiro do mesmo cativo. 

A segunda testemunha de nome Balbino de Sousa Marquis, de quarenta e dois anos, 

solteiro, lavrador e residente na mesma cidade, alegou que nada sabia a respeito do crime, 

mas que foi informado por dois conhecidos que o culpado pela fuga do escravo foi o 

carcereiro: 
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(...)que não deu busca na prisão em que se achava o preso, e 

que em vês de feichar a janella da prisão mandou o refferido preso 

feichar e este só encostou a janella fasendo como quem feichava mais 
de facto não feixou. Disse mais que é costume do Carseireiro mandar 

o dicto preso fechar sempre a janella, e que as vesis também deicha 

de dar busca também na prisão, e isto elle testemunha jura de siencia 

própria por quando hera guarda dessa Cadeia.
 227

 

 

Neste último depoimento percebemos uma acusação direta de um indivíduo que, em 

certo momento trabalhou na mesma cadeia que o carcereiro acusado Francisco Alves da 

Rocha Mesquita. Esta acusação nos proporciona uma série de questionamentos referentes à 

convivência estabelecida anteriormente entre o réu Francisco Alves da Rocha Mesquita, neste 

ato desempenhando a função de carcereiro e, Balbino de Sousa Marquis, ex-guarda da cadeia. 

Ao verificarmos o depoimento de Balbino, é possível perceber em suas palavras o intuito de 

incriminar o carcereiro Francisco, ao revelar a informação sobre a negligência diária que o 

mesmo cometia, ao confiar o fechamento das janelas ao preso e deixar de dar a devida busca 

na prisão. 

Na fase final do processo, o Promotor de Justiça alegou inicialmente que não só o 

carcereiro responderia pelo crime, mas todos os praças do corpo policial, que neste ato se 

configuravam como “co-réos”. No entanto, o mesmo interpretou que o ato realizado pelos 

citados, era unicamente considerado como “crime militar” e que não deveriam ser julgados 

em tribunal simples, mas sim em foro especial por “crime de responsabilidade”. A autoridade 

sugeriu o encaminhamento deste processo ao Major Comandante do Corpo Policial de Minas. 

Encerrando o processo, não verificamos a possível transferência do julgamento para o 

tribunal especial militar. Apenas encontramos a solicitação do juiz para que os denunciados 

respondessem o caso no prazo da lei. No entanto, é possível interpretar situações importantes 

no que se refere ao cotidiano das relações estudadas neste capítulo. 

A cumplicidade estabelecida entre o carcereiro e o escravo Joaquim é algo 

extremamente revelador. Esse ato teria sido premeditado anteriormente entre os dois? Existiu 

a conivência do corpo policial? O processo nos permite apenas a dedução a partir das 

evidências relatadas pelas testemunhas. Ainda é possível destacar a menção das testemunhas à 
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falta de iluminação da cadeia, associada ao comentário do fornecimento de água ao preso 

escravo, para que o mesmo tentasse apagar o fogo da prisão. Segundo o guarda José Joaquim 

Martins, antes de fugir o preso tentou apagar o incêndio. É evidente, que relatar a tentativa do 

escravo em apagar o fogo da cadeia poderia ter sido um subterfúgio por parte do guarda, para 

amenizar as falhas do corpo policial durante o ocorrido e dar evidência somente ao incêndio 

ocasionado pelo cativo.  

Na transferência do cargo de Presidente da Província de Minas Gerais, em 13 de abril 

de 1885, Olegário Herculano d’Aquino e Castro informava através de relatório ao seu 

sucessor, José Antonio Alves de Brito que: 

 

 

O mais poderoso e eficaz elemento de ordem e de segurança 

é a força pública; e a que dispõe a administração desta província 

infelizmente não basta para as necessidades sempre crescentes do 
serviço público, vindo assim a faltar à autoridade o meio de que 

imprescindivelmente necessita para a prevenção dos crimes, prisão e 

punição dos criminosos.
228

 

 

 

Com relação à estrutura judicial brasileira, Ivan Vellasco afirma que: 

 

 

Durante o tempo decorrido da Independência à consolidação 
conservadora do Segundo Reinado, os relatórios apresentados 

anualmente pelos ocupantes da pasta da justiça e presidentes de 

província seguem uma mesma lógica. As preocupações centrais 

referem-se à administração da justiça e à necessidade das reformas 
capazes de aumentar a capacidade repressiva do sistema de justiça. 

A criminalidade é resultante da insuficiência das leis, da morosidade 

e ineficiência da justiça.
229

 

 

                                                             
228 Relatório enviado ao Presidente da Província de Minas Gerais em 1885.  

Disponível em: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u285/000015.html. Acesso: em 12 mar 2012. 
229
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Para melhor exemplificar os conflitos analisados para Santa Luzia do Carangola, com 

base na verificação dos processos criminais encontrados no CDH, elaboramos uma tipologia 

da criminalidade encontrada na região. Na tabela abaixo é possível perceber algumas 

características importantes dos casos encontrados para Santa Luzia do Carangola.  
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Tabela 06 – Tipologia da Criminalidade envolvendo escravos em Santa Luzia do 

Carangola – MG (1873 – 1888) 

Ano Condição das Vítimas. Condição dos Acusados Motivo Tipo crime Resultado 

 V1 V2 V3 A1 A2 A3 A4 A5 

1873 E   L   
  

Desobediência OF Ab  

1880 E   L   
  

Tentativa de 

Reescravização 

R I 

1882 L   L E  
  

Roubo de 

Escravo 

F Ab  

1882 E   L   
  Desentendimento 

por embriaguez 
Of Ab 

1882 E   L L L L L Rivalidade por 

ameaça 

Of Ab 

1882 L   L E    Invasão de 

terras 

Of Ar 

1883 E   L   
  

Desordem  Of Ar 

1883 E   L L  
  

Captura Of I 

1883 E   E   
  

Rivalidade M A/F 

1883 E   L   
  

Vingança M I 

1883 E   L   
  

Vingança  Of Ar 

1883 E   L L L 
  

Vingança Of Ab 

1884 E E  L E  
  

Correção Of Ab 

1884
230

 

E   L   
  

Vingança Of Ab 

1884 L   E   
  

Fuga da Cadeia F I 

1884 L   E   
  

Tiro em 

perseguição 

Of I 

1885 E E  L   
  

Vingança Of I 

1885 L   E   
  

Homicídio M M 

1885 E   L   
  

Possível 

Homicídio 

M I 

1885 E   L   
  

Rivalidade Of Ab 

1886 E E  L   
  

Desordem Of Ab 

1886 L   L   
  

Tentativa de 

escravização 

Of I 

1887 L   L E E 
  

Rivalidade Of I 

1887 E   E   
  

Rivalidade M Ar 

1887 E   E E  
  

Rivalidade M I 

1887 L   E   
  

Vingança M C 

Fonte: Processos Criminais – CDH – Carangola - MG 

Legendas: 

Condição das partes = (L) livre; (E) escravo 

Tipo do Crime = (OF) Ofensa física; (M) morte; (R) Reescravização; (F) Fuga;  

Resultado = (I) incompleto; (C) cadeia; (A) açoite; (F) ferros; (G) Galés; (Ab) absolvição; (M) morte; 

(Ar) Arquivado. 
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Com base na Tabela 06, podemos verificar que não houve condenação dos acusados 

livres nos processos em que as vítimas eram escravas. Somente houve condenação quando o 

cativo era o acusado. Dos 18 processos em que cativos se configuravam vítimas, somamos 08 

absolvições, 03 arquivamentos, 06 incompletos e 01 caso de pena de açoites e ferros em um 

crime entre parceiros de cativeiro. Dos 11 processos em que os acusados eram cativos, 

observamos 03 condenações, 02 absolvições, 02 arquivamentos e 04 incompletos. 

Com base na tabela 07, verificamos 68 indivíduos envolvidos nos crimes, sendo 29 

vítimas e 39 acusados. Das vítimas, 21 são cativos e 08 são livres. Dos acusados, 26 são livres 

e 13 são cativos. Com relação ao tipo do crime, a ofensa física é muito superior aos demais, 

totalizando 16 processos dos 26 casos, segundo a tabela 06. 

Tabela 07 – Condição Jurídica das Partes Envolvidas – Santa Luzia do 

Carangola e Região (1873-1887) 

Cond Jur. Vítima Acusado Total 

Livre 8 26 34 

Escravo 21 13 34 

Total 29 39 68 

Fonte: Processos Criminais – CDH – Carangola – MG 

 

Com relação ao tipo de crime sofrido pelos escravos, encontramos 15 ofensas físicas, 

05 mortes e 01 reescravização. Os crimes sofridos pelos livres somam 04 ofensas físicas, 02 

mortes e 02 fugas de escravos231. Os casos em que escravos são acusados somam 05 ofensas 

físicas, 06 mortes e 02 fugas. Já os livres acusados contabilizam 22 ofensas físicas, 02 mortes, 

01 reescravização e 01 auxílio de fuga de escravo. 

 

 

                                                             
231 Uma fuga da cadeia em que livres eram responsáveis pela vigilância e uma fuga da senzala de propriedade de 

um livre. 
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Tabela 08 – Tipologia do Crime pela Condição de Vítimas e pela Condição de 

Acusados – Santa Luzia do Carangola e Região (1873-1887) 

Condição 

Vítimas 

OF M R F 

Livre 4 2 0 2 

Escravo 15 5 1 0 

Total 19 07 1 2 

Condição 

Acusados 

OF M R F 

Livre 22 2 1 1 

Escravo 5 6 0 2 

Total 27 8 1 3 

Fonte: Processos Criminais – CDH – Carangola 

Tipo do Crime = (OF) Ofensa física; (M) morte; (R) Reescravização; (F) Fuga;  

 

É importante ressaltar que o somatório dos tipos de crime contabilizados na Tabela 08 

ultrapassa os 26 casos estudados, justamente pelo fato de que um mesmo processo poderia 

envolver mais de um indivíduo como vítima ou autor, conforme verificamos na tabela 06. 

Se compararmos o baixo índice de acusação para os cativos, nos fins do XIX em Santa 

Luzia do Carangola, concordamos com Ricardo Alexandre Ferreira ao argumentar que: 

 

(...) O processo criminal era talvez o estágio de ação 

jurídico-policial mais indesejado pelos senhores. 

(...) Até que o escravo fosse finalmente absolvido ou 
condenado transcorreriam meses ou até anos de mandados, exames, 

averiguações, testemunhos, pareceres, custas, depoimentos, 

julgamentos, apelações e outras rotinas jurídicas. 
232

 

 

Assim, se o senhor conseguisse omitir o crime de seu cativo perante a Justiça, evitaria 

que o mesmo se submetesse aos inúmeros trâmites que o tribunal exigiria. Daí, a permanência 

do escravo sob o seu mando seria o “mal menor” destas condições, buscando o proprietário a 

resolução dos conflitos em âmbito privado. A partir desta afirmação, entendemos que o baixo 

                                                             
232

 FERREIRA, Ricardo Alexandre. Crimes em comum: ... p, 106. 
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índice de cativos acusados no caso da região de Santa Luzia do Carangola, poderia estar 

intimamente ligado à censura dos senhores com relação aos crimes cometidos por seus 

escravos. Com base nos dados coletados para essa região, os livres se caracterizam mais 

violentos que os cativos nos fins do século XIX. Poderíamos deduzir que os cativos até 

fossem numericamente mais violentos, se hipoteticamente pensarmos que os senhores por 

muitas vezes prenderam, realizaram algum julgamento particular por uma possível 

transgressão referente à violência cometida por seus escravos, resultando na aplicação de 

alguma pena sob seu próprio domínio, dentro dos limites de suas propriedades, não os 

expondo na Justiça. 

Com relação ao motivo dos delitos, a rivalidade e a vingança são os mais encontrados 

na verificação dos casos. Percebemos a partir da tabela 08 que, no ato dos crimes os livres 

batem mais que os cativos, contabilizando 22 ofensas físicas. No entanto, quando o crime 

parte do escravo, independente da condição social da vítima, a morte é, proporcionalmente, o 

meio mais empregado, totalizando 06 assassinatos cometidos por escravos, contra 02 

realizados pelos livres. 

Com base na tabela 09, verificamos que o espancamento e o porrete foram os 

principais meios empregados na realização dos crimes, mesmo que outros recursos tivessem 

sido utilizados. 
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Tabela 09 – Recursos utilizados para a realização dos crimes de Ofensa Física e 

Morte – Santa Luzia do Carangola e Região (1873-1887) 

Recurso Utilizado Quantidade 

Espancamento 10 

Porrete 07 

Chicote 04 

Faca 03 

Arma de Fogo 03 

Foice 02 

Machado 01 

Fonte: Processos Criminais – CDH – Carangola - MG 

 

O que observamos para o nosso caso corrobora com as argumentações de Ricardo 

Alexandre Ferreira para o município de Franca. Boa parte dos casos criminais foi gerada por 

motivos diversos, principalmente na resolução de questões pessoais
233

. Segundo o autor o 

estudo dos processos criminais do município, em desabono da idéia de uma gênese criminosa 

da região, aponta para o conflito violento como esfera de resolução de questões pessoais, 

fruto dos desacertos do cotidiano.
234

 

O mesmo autor, em outra publicação, argumenta que: 

 

Os motivos apontados para a prática de crimes eram os mais 

variados, embora seguissem os mesmos tópicos constantes nos 

relatórios dos ministros da Justiça e vice-versa. Predominavam as 

motivações consideradas pelas autoridades como frívolas e 
ocasionadas sempre acompanhadas de menções ao corriqueiro porte 

de armas de fogo e facas, à prática de jogos, ao abuso de bebidas 

alcoólicas e, principalmente, às disputas envolvendo amantes.
235

 

 

 

                                                             
233 FERREIRA, Ricardo Alexandre. Crimes em comum: ... p, 107. 
234 FERREIRA, Ricardo Alexandre. Crimes em comum: ... p, 114. 
235

 FERREIRA, Ricardo Alexandre, O tronco na enxovia: ... p, 199/200. 
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Com base nas características dos crimes envolvendo escravos, concluímos que não 

houve nenhuma revolta ou motim de grande porte, que configurasse algum tipo de sublevação 

cativa para a região de Santa Luzia do Carangola. De acordo com as tabelas apresentadas por 

meio da tipologia da criminalidade, constatamos que tais crimes ocorreram a partir de 

situações cotidianas e particulares, se opondo a ideia de grandes movimentos revoltosos.  

 

 

 

 

3.3 – A religiosidade como motivo de criminalidade 

 

Em local denominado “Vinhatico”, na Freguesia de Tombos do Carangola, 

pertencente ao município de Santa Luzia do Carangola, residia por longos anos um “preto 

velho” com mais de sessenta anos, de nome Jacintho, considerado autor de feitiçarias, 

segundo seus vizinhos. Na noite do dia 11 para o dia 12 de agosto de 1883, estando em sua 

cama, foi surpreendido por um tiro disparado ainda fora de sua residência. Segundo o 

inquérito policial, o tiro foi realizado pelo réu “Moizés de tal”. O projétil atingiu o maxilar de 

Jacintho, desfigurando completamente a região bucal, determinando a morte do mesmo, três 

ou quatro dias depois. 

Este fato foi denunciado pelo Promotor Público Salermo Ferreira Barbosa, que 

comumente vinha se manifestando contra as ofensas direcionadas aos escravos da região 

como vimos no capítulo anterior. Estas manifestações são verificadas por meio de seus 

pareceres nos processos criminais por nós estudados, como no caso do processo “Queixa do 

Promotor Público”
236

, analisado no Capítulo 02. 

 

 

                                                             
236

 Processo n.º 212 – Maço 18 – Fundo Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
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Com um discurso que tendia a incriminar sintomaticamente o réu Moizes de tal e com 

palavras que elucidavam seu posicionamento implacável, o mesmo argumentou que: 

 

Na noite do dia 11 para 12 de Agosto do corrente anno, 
aquele prêto, das 8 para as 9 horas da noite, estando em seu leito 

contemplando o trabalho do dia, estando [ilegível] no discanço das 

fadigas do dia, foi traiçoeiramente sorpehendido por um tiro de arma 

de fogo que lhe arremessarão de fora para dentro de sua casa, o 
qual, conforme o auto do corpo de delicto, empregando-se, ou tendo 

empregado, nos ramos orizontaes do ouço macilar inferior, estragou-

o completamente, tendo determinado a morte do ofendido 3 ou 4 dias 

depois. 

O autor de tão horroroso quanto covarde crime, apesar de 

socorrer-se das trevas, contudo não pode escapar da Acção da 

Justiça que, por [ilegível] indícios anteriores e posteriores ao delicto, 

além da confissão ou indicação da victima antes de socumbir, tratou 
de estigmatiza-lo apontando-o como único responsável pelo crime. O 

autor de semelhante crime o Réu Moizes de Tal, visinho da victima o 

qual, tendo um parente em próximo grau, doente, attribui a victima, 
causas daquele incommodo, que considerava de feitiço prometendo 

vingar-se, e de uma maneira cabal.
237

 

 

O dito promotor solicitou que o crime fosse enquadrado no artigo 193 do Código 

Criminal de 1830.
238

 É importante relembrar ao leitor que os Códigos Criminais do início do 

Império vigoraram até o fim do regime, fundamentando os julgamentos do recorte por nós 

escolhido. Este processo nos possibilita analisar e perceber como a religiosidade de matriz 

africana era associada a um aspecto negativo. No momento em que o referido “preto velho” 

foi caracterizado como feiticeiro, alguns indivíduos que residiam próximos a ele, atribuíram 

os casos particulares de doenças familiares à suposta prática de feitiçaria realizada por 

Jacintho. Após o início do inquérito, encontramos um documento, assinado por Serafim 

Pereira de Souza, destinado ao Subdelegado de Polícia da Freguesia de Tombos do Carangola. 

Neste documento, Serafim levava ao conhecimento da autoridade policial que, o “preto 

velho” morava em uma “situação” de sua propriedade, e que foi possível ouvir os tiros na 

referida noite do delito. Segundo este ofício, após o estampido do tiro, Serafim ouviu gritos de 

                                                             
237 Denúncia realizada pelo promotor público Salermo Ferreira Barbosa extraído à folha n.º 02 e 02v do processo 

n.º 1151 – Maço 93 – Fundo Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
238 Se o homicidio não tiver sido revestido das referidas circumstancias aggravantes. Penas - de galés perpetuas 

no grão maximo; de prisão com trabalho por doze annos no médio; e por seis no minimo.  
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socorro que o fizeram se dirigir à residência do “preto velho”. Ao encontrá-lo atingido 

percebeu a deformação no seu maxilar ocasionado pelo tiro.  

Em casos de morte em decorrência de crime, o trâmite processual exigia a realização 

da autópsia no corpo. No entanto, foi possível realizar os procedimentos referentes ao “Auto 

de Corpo de Delicto”, pois Jacintho permaneceu vivo por alguns dias. Sendo examinado por 

profissionais da saúde, este procedimento verificou a gravidade dos ferimentos encontrados 

no “preto velho”. Como percebemos no início do processo, a morte do mesmo se deu alguns 

dias depois do início das investigações. 

Sendo assim, foi possível perceber a partir da análise dos investigadores, a destruição 

completa dos dois ramos horizontais do osso maxilar inferior, os grandes ferimentos 

musculares, a fragmentação do osso destruído em vários pedaços, com boa parte das feridas 

ocasionadas pelo chumbo desferido pela arma. 

Neste processo foram arroladas oito testemunhas. As informações disponibilizadas 

pelas mesmas se assemelham com o enredo da abertura do inquérito policial já citado. 

A terceira testemunha, o Capitão José Lucianno de Souza Guimarães, dizia ter 

conhecimento de uma suposta rixa entre as partes. A sexta testemunha, João Barnabé, relatou 

que em uma conversa com o réu Moyses de Tal, ouviu que Jacintho era um grande feiticeiro e 

que para o mesmo, “só a morte”. A maioria das testemunhas relatou não ter informações 

relevantes, ou saber de pequena parcela do ocorrido e mesmo assim, pela informação de 

terceiros. 

O que percebemos de forma muito comum na análise dos processos criminais, é a 

interrupção dos trâmites. Esta interrupção, às vezes se verifica próxima ao parecer do 

promotor público ou do julgamento final. Não se percebe nenhum tipo de rasgo ou retirada 

das folhas do processo, mas simplesmente a ausência dos itens finais. 

No decorrer do processo, verificamos o encaminhamento do pedido de vistas ao 

promotor público. Posteriormente, nos deparamos com várias certidões, conclusões e 

encaminhamentos. Porém, nenhum destes itens faz referência ao julgamento. Um dos últimos 

documentos encontrados no processo faz menção à expedição de um mandato para inquirição 

das testemunhas, do réu, com a ciência do promotor público. Porém, não é possível identificar 

qual foi o desfecho do caso.   
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Dentre muitos questionamentos que podemos levantar, mesmo que sem solucioná-los, 

se refere ao tipo de feitiçaria que supostamente seria realizada por Jacintho. A partir desse 

caso, qual seria a proximidade estabelecida entre a vítima e o réu? Qual a possível doença que 

vitimou um membro da família de Moyses, e que foi atribuída ao feitiço de Jacintho? Neste 

processo, não tivemos acesso ao interrogatório do réu, peça que mais elucida as questões 

importantes nos casos criminais.  

Com relação à religiosidade no Império Brasileiro, a Constituição Imperial de 1824, 

tratava a questão da seguinte forma no artigo 5º: 

 

A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a 

Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com 
seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem 

fórma alguma exterior do Templo.
239

 

 

Sendo o catolicismo a religião oficial do Império Brasileiro, as manifestações 

religiosas de cunho africano eram tratadas das mais diversas formas. Mesmo que tais 

manifestações pudessem se enquadrar na forma da lei, as práticas religiosas provenientes da 

África não eram consideradas oficialmente uma “religião” pelas autoridades, possibilitando 

um determinado grau de intolerância. Porém, independente desta institucionalização das 

manifestações religiosas advindas do continente africano, os cultos desta procedência não se 

configuravam crime segundo a redação da mesma constituição. 

Como se identifica no fim do Oitocentos, inúmeras leis vinculadas à criminalidade 

foram criadas neste recorte. Porém, no que se refere ao seu efetivo uso, poucas tiveram a 

eficaz aplicabilidade, tornando a estrutura da legislação imperial um tanto quanto complexa. 

Esta situação criava uma espécie de “limbo jurídico”, como afirma João José Reis
240

. 

No que se refere às manifestações religiosas advindas da África, podemos perceber 

certo grau de resistência a este tipo de culto. Baseando-se no argumento racista de que tais 

                                                             
239 Constituição Imperial Brasileira, 1824.  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em 01 

set 2011. 
240 REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do 

século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm
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manifestações atentavam contra a construção da “civilização brasileira”, muitas foram 

perseguidas neste período no Brasil.
241

  

Segundo Reis, o candomblé em particular, era visado como um poderoso obstáculo 

contra o processo civilizatório ocidental pensado para o Brasil. Com relação aos “pais-de-

santo”, por vezes eram responsabilizados por furtos, estelionatos e crimes em geral, 

fomentando a “censura” dos mesmos, motivada pelas autoridades. Semelhante a estes 

argumentos, inserimos o “preto velho” Jacintho. No entanto, por meio do processo em que o 

mesmo foi assassinado, não podemos caracterizá-lo no atributo de suas funções efetivas, pois 

não existe nenhuma informação a respeito de sua “fama” de feiticeiro anterior a esse caso. 

 O processo do qual tratamos, não nos evidencia o cotidiano de seus trabalhos ou 

funções. Cabe lembrar ainda, que em todo momento, a função e a designação de “preto velho” 

é mencionada por testemunhas e pelo réu. Porém, não há nenhuma manifestação por parte da 

vítima que evidencie seus traços religiosos. Assim, a possível “feitiçaria” realizada por 

Jacintho, construiu todo um imaginário a partir de sua figura “mística”.  

Com base nas pesquisas de Reis, foi possível verificar que estes cultos, por muitas 

vezes foram motivos de preocupação por parte das autoridades. Termos como “feitiço” e 

“bruxaria” eram atribuídos às manifestações tradicionalmente realizadas pela umbanda e pelo 

candomblé. O grande medo é de que estas manifestações religiosas se tornassem organizações 

subversivas, promovendo a revolta escrava. Evidentemente, havia também o medo do 

sobrenatural. 

As manifestações religiosas de matriz africana, por vezes foram caracterizadas como 

“profanas” se comparadas ao tradicionalismo católico apostólico romano. No entanto, é 

importante destacar que muitas características culturais africanas eram incorporadas ao 

catolicismo popular brasileiro
242

, que apresenta a partir dos traços da religião católica 

apostólica romana, inúmeros detalhes da cultura religiosa africana que se confundiram em um 

Brasil cristão.  

Em outro processo, identificamos interessantes práticas culturais negras para esta 

região. No dia 18 de julho de 1886, um suposto crime de agressão, partiu do réu Antônio da 

                                                             
241 REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: ... p, 143. 
242COSTA, Marcelo Timotheo da - Brazil in PATTÉ, Daniel (ed.) - The Cambridge Dictionary of Christianity, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2010. 
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Silva Plácido, vulgo “Cabo-Verde”, contra um grupo de escravos e camaradas vinculados ao 

senhor Marciano Pereira de Souza. Este grupo de escravos, dançando Caxambú na parte 

externa de sua residência, foi surpreendido pelo réu: 

 

(...) achando se os escravos e camaradas se divertindo em 

dansas de Cachambú, appareceu o denunciado accompanhado de 

dois outros indivíduos e começaram todos a espancar os ditos 

escravos e camaradas, fazendo em alguns delles as contusões e 
ferimentos constantes dos autos do corpo de delicto (...) sendo os 

offendidos os de nome Dyonisio José Vieira e João da Matta. 

Comparecendo o subdelegado de polícia com várias pessoas em seu 
auscilio, e que se achavam na dita casa de Marciano em uma 

[ilegível] dansante, deu aos desordeiros voz de prisão em flagrante a 

que resistindo elles, fez necessário empregar força, recebendo o 

subdelegado uma cecetada, e saindo ferido da luta o denunciado, 
conseguiuos outros evadir-se, atirando se um no rio Carangola, não 

sendo mais visto na ocasião, e o outro fugindo pelos pastos de 

Marciano contíguos ao lugar do conflicto.
243

 

 

Com base na denúncia inicial, percebemos a atuação imediata do subdelegado de 

polícia, que se encontrava presente no local, mais especificamente na casa do proprietário dos 

cativos onde ocorria uma confraternização. Aparentemente, após a voz de prisão direcionada 

aos réus, este caso teria um desfecho rápido se ocorresse a prisão dos mesmos sem que 

houvesse resistência. Caracterizando-se como culpado, o réu Antônio da Silva Plácido, seria o 

principal personagem desse caso, juntamente com outros dois indivíduos que teriam 

participado do crime, conseguindo fugir logo após o ato. No entanto, o grande volume de 

páginas deste processo evidencia importantes reviravoltas até o julgamento final. 

Antes de discorrermos efetivamente sobre os acontecimentos que o processo nos 

disponibiliza, existe um problema presente na abertura do inquérito. Na citação que resume 

inicialmente o caso, verificamos a existência de uma suposta agressão por parte do réu na 

pessoa do subdelegado de polícia, Honório Magalhães Queiroz, quando o mesmo dava voz de 

prisão aos “desordeiros”. Presume – se que sendo agredido o subdelegado, o exame do corpo 

de delito deveria ser realizado no mesmo. No entanto, tal procedimento não se encontra nos 

autos do processo. O referido exame deveria ter sido realizado, para somar forças ao 

                                                             
243 Apresentação da denúncia realizada pelo Promotor Público extraída à folha n.º 02 e 02v do processo n.º 865 – 

Maço 73 – Fundo Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
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argumento proferido pela autoridade, para alegar que o réu “cabo-verde” junto aos demais foi 

preso em flagrante. Entendemos que, mesmo sendo uma autoridade lesada no caso, não há 

fundamento que dispense a comprovação dos fatos. 

Na análise do depoimento das testemunhas, a participação do proprietário dos 

escravos que foram agredidos no caso, nos evidencia importantes informações. Marciano 

Pereira de Souza argumentou que promovia uma festa dançante em sua casa quando percebeu 

a desordem na parte externa à sua residência. Após esta percepção, surgiu um dos ofendidos 

pedindo-lhe socorro, tendo alegado Marciano que isto era responsabilidade da autoridade 

policial que se achava em sua festa. Avisando o subdelegado de polícia, que imediatamente 

foi ao encontro dos “desordeiros”, a testemunha alegou por “ouvir dizer” que o responsável 

por tal evento criminoso foi o vulgo “cabo-verde”. Disse também que soube pelo indivíduo de 

nome Estevão, que o réu havia chegado ao local com provocações, resultando no fato 

criminoso em análise. 

A testemunha de nome Heitor da Veiga Pinto alegou que estava na “reunião dançante” 

promovida por Marciano, argumentando que “ouviu dizer”, que o réu havia praticado algumas 

desordens naquela mesma noite em rua próxima ao local do crime. Durante os procedimentos 

de inquirição das testemunhas, percebemos mais claramente nesse processo que o réu utilizou 

os serviços de um advogado para defendê-lo nos trâmites jurídicos.  

No auto de qualificação do caso, ao buscarem informações sobre a procedência do réu 

Antônio da Silva Plácido, foi possível verificar que o mesmo era nascido na Ilha de Cabo-

Verde, fato este que esclarecia seu apelido. O réu dizia ter trinta e sete anos e ser solteiro, não 

apresentando informações adicionais sobre sua procedência. Embora possamos apenas 

deduzir, o processo não menciona o vínculo do réu com o regime escravista.  

Algumas informações curiosas a respeito do evento foram apresentadas ao longo das 

argumentações das testemunhas. João Gomes Leal, presente no baile promovido por 

Marciano, alegou que após o término da confusão, os que ali se fizeram presentes retornaram 

ao baile que oferecia um grande banquete associado ao consumo de álcool. Informou também, 

que na parte externa se encontravam os escravos de Marciano em volta de uma fogueira, com 

danças de Caxambu. 
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O que a princípio nos chama a atenção é a classificação e a diferenciação das festas 

realizadas na mesma hora e local. Na parte interna da residência, ocorria uma festa com 

banquete promovida por Marciano, repleta de autoridades desfrutando de um baile. 

Simultaneamente, acontecia na parte externa à residência, uma fogueira com danças de 

Caxambu, com a presença de cativos e camaradas da fazenda de Marciano. Nesta clara 

divisão social existente no caso, percebemos que não havia represália por parte do 

proprietário e dos convidados quanto às manifestações culturais cativas. No entanto, de 

alguma forma, presenciamos um conflito externo frente a estas manifestações. 

Provavelmente instruído pelo advogado, “Cabo-Verde” chegou a encaminhar um 

documento para a Justiça, solicitando que se procedesse à formação de culpa em tempo, visto 

que a mesma se encontrava retardada além do prazo consignado no Artigo 148
244

 do Código 

do Processo Criminal.
245

 Tal alegação foi realizada por estar o réu preso. Na tentativa de ser 

julgado em liberdade, o mesmo solicitou o pagamento da fiança que foi negado pelo 

promotor, argumentando terem se passado trinta dias da ocorrência do crime, perdendo o 

prazo para o mesmo pedido. 

É importante perceber que na análise deste processo, não encontramos de forma clara 

e explicativa as informações sobre o verdadeiro motivo das agressões citadas. Dos poucos 

dados que dispomos sobre a agressão, verificamos que o caso ocorreu durante uma dança de 

Caxambu. Nem o réu, nem os agredidos conseguiram expressar de forma clara o motivo do 

delito. Mais uma vez, nos deparamos com os crimes a partir de eventos ocorridos na 

simplicidade do cotidiano. Eventos considerados “frívolos” pelas autoridades, mas de grande 

impacto para a realidade social dos seus envolvidos. Tais acontecimentos são comumente 

evidenciados nos tipos de crimes envolvendo escravos para Santa Luzia do Carangola nos fins 

do século XIX. 

No interrogatório do réu não se viu ao certo os motivos que culminaram na prática do 

crime e, consequentemente, na sua prisão. Obviamente, que no início do processo percebemos 

a alegação do subdelegado de polícia ao realizar a prisão do réu em flagrante. Porém, não 

                                                             
244  A formação da culpa não excederá o termo de oito dias, depois da entrada na prisão, excepto quando a 
affluencia de negocios publicos, ou outra difficuldade insuperavel obstar, fazendo-se com tudo o mais breve que 

fôr possível. 
245 Argumento extraído à folha n.º 33 do processo n.º 865 – Maço 73 – Fundo Fórum/Criminal – CDH/Carangola 

– MG. 
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conseguimos detectar os motivos que o levaram à execução do ato criminoso. Segundo os 

dados do interrogatório de “Cabo-Verde”, o mesmo alegou estar residindo nesta região por 

oito meses, se caracterizando como um forasteiro. Percebe-se que o mesmo não conhecia a 

comunidade nem suas tradições, o que poderia ter contribuído para o conflito ocorrido.  

Perguntado se possuía algum argumento que provasse sua inocência, o mesmo disse 

que: 

 

(...)não é seu acto que elle respondente tivesse offendido a 

pessoa alguma no lugar i a ocazião indicados na denuncia, pois a 
verdade é que achandose o respondente, novamente a pasiar em a 

noite em que derão-se os factos referidos na denuncia, sem a mínima 

inttenção de fazer violência a pessoa alguma, aconteceu dar-se um 
pequeno confflicto entre pessoas que também andavão pela rua e os 

indivíduos que figurão como offendidos na denuncia, [ilegível] elle 

acuzzado a ninguém agredio e nem ferio: e somente por sua 

simplicidade e como que estando elle  acuzado pouco depois no 
mencionado confflito, em frente a caza de Marciano Pereira de 

Souza, e havendo [ilegível] qui por simplez desconfiança, intendeu 

que o respondente era culpado, avançou uma grande grupo de 
pessoas em direção ao respondente, que não conhecendo quem 

fossem essas pessoas, acreditando que pretendião offendelo, disparou 

a correr em direção a porteira para lado debaixo; sendo 
acompanhando por um grande numero de indivíduos, alguns dos 

quais alcançando o acuzado junto a porteira, desfecharão lhe muitas 

cacetadas, as quais foram repetidas, mesmo depois de achar se o 

acuzado prostrado em terra. 
246

 

       

Negando inclusive as afirmações das testemunhas, ao alegarem que o mesmo havia 

resistido contra o grupo que auxiliava o subdelegado a partir da voz de prisão destinada ao 

réu, “Cabo-Verde” pediu justiça, tendo o caso se encaminhado para a participação do júri. 

No libelo acusatório o promotor pede a condenação de “Cabo-Verde”, porém a 

participação do júri destinou outro rumo para o caso. Após a apresentação do ocorrido ao júri 

e das alegações disponíveis para o delito, por unanimidade os jurados inocentaram Antonio da 

Silva Plácido, alegando que o mesmo não foi o agressor das vítimas relatadas neste processo. 

Após o pronunciamento do júri, o juiz solicitou o alvará de soltura do réu, desejando-o que 

fosse em paz. 

                                                             
246 Fragmento do interrogatório do réu extraído às folhas n.º 42v e 43 do processo n.º 865 – Maço 73 – Fundo 

Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
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Entre tantos acontecimentos deste interessante processo, poderíamos nos questionar 

qual o vínculo que o mesmo possui com o tópico sobre “religiosidade como motivo de 

criminalidade”. No entanto, podemos perceber que em todo o momento do trâmite processual, 

mesmo autorizado pelo proprietário dos escravos, a dança de Caxambu esteve associada a 

uma possível “desordem” nas proximidades da referida residência de Marciano. E que dela 

resultou o delito citado neste ponto do texto. 

Com relação às festas negras, Martha Abreu e Larissa Viana, afirmam que estas 

manifestações: 

 

 

Colocaram em jogo os direitos dessa população movimentar-

se, organizar-se, encontrar-se divertir-se em função de seus próprios 
santos e valores, danças e músicas. As festas abriam possibilidades 

para o exercício de outras dimensões da cidadania, para muito além 

do voto ou das representações instituídas pelas constituições imperial 

e republicana. (...)
247

 

As festas religiosas e os batuques propiciavam caminhos 
para sujeitos sociais nem sempre valorizados comunicarem-se e 

exprimirem seus interesses culturais e políticos, seus direitos e 

patrimônios.
 
(...)

248
 

A defesa da autonomia festiva foi uma das marcas da 
formação e consolidação das comunidades negras no Brasil 

escravista. Sob o ponto de vista das autonomias governamentais, 

religiosas e dos senhores, as festas negras foram muitas vezes 

sintetizadas sob o nome de ‘folias’, ‘batuques’, ‘vozerias’ ou ‘tocata 
de pretos’, termos que se sucediam nos debates legislativos, posturas 

municipais e na imprensa do século XIX para qualificar as diferentes 

manifestações festivas dos africanos e seus descendentes.
 
(...)

249
 

Na segunda metade do século XIX, os argumentos da 
civilização alcançavam as festas negras, religiosas e populares 

visando preservar a moral pública contra as ‘indecências’ e a 

‘licenciosidade’ que supostamente animavam tais divertimentos.
 250

 

 

                                                             
247 ABREU, Martha; VIANA, Larissa. Festas religiosas, cultura e política no império do Brasil. In: GRINBERG, 

Keila; SALLES, Ricardo. O Brasil Imperial, volume III: 1870-1888. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2009, p, 237. 
248 ABREU, Martha; VIANA, Larissa. Festas religiosas, cultura e política no império do Brasil: ... p, 238. 
249 ABREU, Martha; VIANA, Larissa. Festas religiosas, cultura e política no império do Brasil: ... p, 239/240. 
250

 ABREU, Martha; VIANA, Larissa. Festas religiosas, cultura e política no império do Brasil: ... p, 241. 
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   Segundo a publicação das autoras, o Brasil Império foi palco de um vasto território 

de conflitos e negociações no que se referem às festas religiosas. Estas festividades 

proporcionavam importantes caminhos para que os sujeitos sociais, nem sempre valorizados, 

se comunicassem apresentando seus interesses culturais. No entanto, como já mencionamos 

anteriormente, permitir a realização de festividades negras no fim do Império, por vezes 

significou abrir brechas para revoltas e motins. Buscando uma negociação, os negros que 

desejavam exercer seus valores culturais se mostravam dispostos a ousar, defendendo seu 

direito de festejar e celebrar. 

Percebemos a existência da negociação entre brancos e negros no caso citado. A 

promoção de um baile na residência de Marciano Pereira de Souza, simultaneamente às 

festividades negras na parte exterior da mesma, nos evidencia o consentimento do proprietário 

e dos presentes na festa, afastando parcialmente a visão de aversão aos costumes culturais dos 

cativos. Evidentemente, manifestações de desordem foram observadas neste evento, mas não 

entre aqueles que participavam ou consentiam, mas sim por agentes externos. 

 

 

 

3.4 – O cotidiano das relações escravistas em Santa Luzia do Carangola nos fins do 

século XIX. 

 

Ricardo Alexandre Ferreira nos apresenta um cotidiano relativamente próximo ao de 

Santa Luzia do Carangola, ao tratar de Franca, na província de São Paulo
251

. O mesmo 

identifica senhores de poucos escravos, muito presentes nos locais de trabalho, participando 

da produção agrícola junto aos seus cativos, convivendo, sobrevivendo e às vezes punindo-os 

diretamente, levando em consideração a ausência de feitores que mediassem a sua autoridade 

senhorial. Comparando o caso de Santa Luzia do Carangola com a análise de Ferreira, é 

possível identificar em ambos os trabalhos uma vida mais simples, que de certa forma 

aproximou o mundo dos livres com o mundo dos escravos. Esse cotidiano característico das 

                                                             
251 FERREIRA, Ricardo Alexandre. Senhores de poucos escravos: cativeiro e criminalidade num ambiente rural 

(1830-1888). São Paulo: UNESP, 2005. 



136 

 

pequenas e modestas transações econômicas proporcionou a aproximação desses diferentes 

mundos, confundindo as vivências no decorrer das trajetórias. 

Os 26 casos encontrados para a região de Santa Luzia do Carangola estão diretamente 

associados à proporção do sistema escravocrata na região. A modesta produção, vinculada ao 

pequeno número de habitantes como já mencionamos, projetou a reduzida participação da 

mão de obra cativa na região se comparamos com outras localidades no século XIX. 

Buscamos os inventários de todos os proprietários citados nos processos criminais, para que a 

partir deles levantássemos as “escravarias” existentes entre os mesmos. No entanto, ao 

encontrarmos menos de dez inventários, todos se iniciavam a partir de 1889, data que já se 

dava por finalizado o regime escravocrata no país, excluindo de vez a chance de localizar 

algum registro da posse de cativos. 

No que se referem às particularidades do cotidiano escravista carangolense, três 

processos criminais se destacam para encerrar este capítulo. O objetivo de analisar estes casos 

refere-se aos crimes entre feitores e escravos dentro de uma mesma propriedade, mesmo que 

em episódios distintos. Os crimes envolvendo os mediadores do poder em nome do domínio 

senhorial e seus respectivos escravos acabaram na morte de ambos os lados. 

O primeiro processo
252

, no ano de 1885, apresentou como réu o escravo Pedro Fróes, 

tendo o mesmo assassinado o feitor João Raimundo de Oliveira, funcionário do Comendador 

Francisco Leite Vidigal. Neste processo o escravo citado, proveniente da província da Bahia, 

de oitenta e quatro anos, se negou ao trabalho forçado, atacando o feitor Duarte com uma faca 

e atingindo com um pau o feitor João Raimundo, que morreu devido à contusão. Os dois 

feitores chegaram até a senzala a mando do Comendador Vidigal, para que o escravo 

realizasse determinado serviço antes do fim do dia. Resistindo às imposições, o cativo 

cometeu o crime, causando tumulto na senzala do referido Comendador. Não conseguimos, 

contudo a importante informação sobre a quantidade de escravos desta senzala citada no 

processo. Ao ser julgado, o escravo Pedro Fróes alegou que o feitor João Raimundo chegou à 

senzala questionando o motivo dos barulhos existentes. Prosseguindo, o escravo disse que o 

feitor, não lhe dando tempo para a explicação, foi empurrando-o para fora, motivo este que 

deu início ao conflito, culminando no delito. No interrogatório, o mesmo não apresentou 

provas contrarias as acusações, sendo condenado à morte pela lei 10 de junho de 1835. 
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Curiosamente, em um segundo processo encontrado
253

, intitulado “Crime previsto 

pela Lei 10 de junho de 1835”, nos deparamos novamente com o escravo Pedro Fróes sendo 

levado à Capital para a execução de sua pena de morte. No entanto, este processo relatou um 

suposto mal estar do cativo seguido de sua morte ainda no trajeto para a Capital. Todas as 

informações coletadas neste processo são fornecidas exclusivamente pelas testemunhas, 

alegando que por várias vezes tentaram socorrer o cativo, realizando pausas no caminho, o 

que não impediu a morte do mesmo. O dito processo não possui continuidade, impedindo a 

verificação acerca do prosseguimento deste evento, por conta da interrupção dos autos na 

inquirição das testemunhas. 

Ainda na fazenda do Comendador Vidigal, encontramos um terceiro processo
254

 de 

crime entre escravos
255

, neste ato se configurando como assassino o escravo Simplício, que 

por meio de uma facada teria matado o cativo Lourenço. Neste processo, percebemos no 

inquérito, que o feitor Antônio Bonifácio foi verificar um tumulto na senzala. Após a sua 

chegada, o mesmo teria visto o escravo Simplício esfaqueando o companheiro Lourenço. 

Durante o interrogatório do escravo Simplício, o mesmo alegou que não matou seu 

companheiro, apenas brigou e que o seu curador apresentaria as provas. Sem chance de 

absolvição, após a manifestação do Júri, o Juiz o incriminou com quatorze anos de prisão 

simples, com base no artigo 194 do Código Criminal, observações no artigo 49 do mesmo 

código, artigo 339 do Código do Processo Criminal e Artigo 60 do Código Criminal.
256

 Ainda 

neste julgamento, o juiz comutou a pena do cativo em quatrocentos açoites, divididos em 

vinte cinco açoites diários, junto à colocação de ferros no pescoço do mesmo por dois anos.  

                                                             
253 Processo n.º 1403 – Maço 98 – Fundo Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
254 Processo n.º 547 – Maço 46 – Fundo Fórum/Criminal – CDH/Carangola – MG. 
255 Ver: GUIMARÃES, Elione Silva. Violência entre parceiros de cativeiro: Juiz de Fora, segunda metade do 

século XIX. São Paulo: Fapeb, Annablume, 2006. 
256 Art. 194. Quando a morte se verificar, não porque o mal causado fosse mortal, mas porque o offendido não 

applicasse toda a necessaria diligencia para removel-o.  

Art. 49. Emquanto se não estabelecerem as prisões com as commodidades, e arranjos necessarios para o 

trabalho dos réos, as penas de prisão com trabalho serão substituidas pela de prisão simples, acrescentando-se 
em tal caso á esta mais a sexta parte do tempo, por que aquellas deveriam impôr-se. Art. 339. O superior é 

autoridade competente para fazer advertencias aos subalternos, quando da omissão, ou prevaricação se não 

seguir provavelmente prejuizo publico, ou particular, independente de processo, e sómente pela verdade sabida. 

Art. 60. Se o réo fôr escravo, e incorrer em pena, que não seja a capital, ou de galés, será condemnado na de 

açoutes, e depois de os soffrer, será entregue a seu senhor, que se obrigará a trazel-o com um ferro, pelo tempo, 

e maneira que o Juiz designar. 



138 

 

Segundo Karine Johann, a possibilidade de comutação das penas era muito comum 

nos tribunais
257

. Evidentemente, a prisão do cativo neutralizava-o para o trabalho em um 

contexto em que a mão de obra cativa já era escassa, comprometendo diretamente o trabalho e 

lesando o proprietário. Assim, a comutação das penas de morte ou prisão, em açoites e prisão 

em ferros, resolveria parcialmente a questão, de forma a não eximir o cativo do trabalho, 

apresentando uma solução alternativa para os casos.  

 Percebemos que três casos se referem à fazenda do Comendador Francisco Leite 

Vidigal. No entanto, não foi possível coletar dados referentes às características de sua 

escravaria, juntamente com os trabalhos executados em sua propriedade. A hipótese de uma 

relevante senzala, que por vezes se caracterizou como “lugar de tumulto”, nos forneceria 

importantes informações sobre o cotidiano das relações escravistas naquela localidade. 

Este capítulo nos mostra que a aplicabilidade da lei e da atuação da Justiça, muitas 

vezes se moldou aos contextos regionais e nas particularidades locais. Ao tratarmos da 

legislação imperial brasileira, podemos afirmar que a sua aplicação, por muitas vezes nos 

casos dos crimes envolvendo cativos, dependeu exclusivamente do contexto da comunidade. 

Ou seja, se aplicando de acordo com os interesses e com as especificidades da região. Assim, 

não podemos abordar a legislação como regra imutável, sendo que a mesma foi aplicada de 

distintas formas para os nossos casos. 

Segundo Hebe Mattos “é impossível apreender os conteúdos de tensão, legitimidade e 

violência de que se revestiam as relações entre lavadores de roça e seus escravos que, muitas 

vezes, sem senzalas, dividiam pequenas casas de palha ou sapé.”
258

Neste sentido, as relações 

entre livres e cativos poderiam se confundir. Pois, ser escravo, segundo Maria Helena 

Machado, significava cada vez mais, estar simplesmente submetido ao sistema escravista sob 

a condição jurídica. 

Ressaltamos a inexistência de grandes revoltas ou motins para os casos que abrangem 

a região de Santa Luzia do Carangola. Afirmamos que os crimes que encontramos ocorreram 

por situações diversificadas, por motivos particulares no decorrer desse cotidiano de 

sobrevivência. Contudo, não podemos desmerecer esses atos. Pelo contrário. A partir da 
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oficialização dos conflitos nos processos criminais, percebemos uma maneira peculiar de 

resistência não somente à condição de escravos. Vimos também, a configuração dos crimes 

pela insatisfação da quebra de acordos tácitos estabelecidos entre integrantes de condições 

sociais distintas. Os conflitos existentes nessa região nos proporcionam uma análise 

diferenciada do ponto de vista de uma comunidade com baixa mão de obra cativa. 

Percebemos assim, que a própria estrutura escravocrata do município não permitiu amplas 

sublevações. 

Na pequena escravaria, nos motivos aparentemente sem importância e nos momentos 

corriqueiros, as manifestações de conflitos ocorreram motivadas por elementos de várias 

condições sociais. Percebeu-se claramente, que indivíduos livres cometeram mais crimes que 

os próprios cativos. No entanto, verificou-se que quando os escravos se manifestavam nos 

conflitos, a morte foi o tipo de crime proporcionalmente mais constante. Nesse cotidiano, 

avaliamos que a ofensa física foi o tipo de agressão mais usada pelos livres contra os escravos 

a partir dos diversos motivos encontrados nos processos. Embriaguez, fugas, 

desentendimentos, vinganças, correções e tantos outros motivos estiveram presentes nos 

conflitos que envolveram escravos e livres no findar do regime escravista, especialmente na 

região de Santa Luzia do Carangola.  

Para melhor ilustrar uma parcela do cotidiano carangolense no pós-escravismo 

encontramos uma correspondência datada em 23 de novembro de 1888, onde Fazendeiro João 

de Monlevade encaminhava uma carta para o Juiz Municipal do Termo de Santa Luzia do 

Carangola, realizando a seguinte solicitação: 

 

 

Diz João de Monlevade, fazendeiro d’esta Parochia de 
Tombos, que tendo sérios e bem fundados receios de qualquer 

movimento de sublevação dos ex excravos da Fazenda, que estão na 

maior parte entregues ao ócio, bebidas alchoolicas, e recusando qual 
quer trabalho, por mais bem remunerado que seja, e não querendo 

retirar-se da Fazenda, de onde o proprietário [ilegível]expulsa-los 

domingo próximo futuro, pede a VSª haja por bem mandar aqui para 
a Fazenda da Serra 4 ou 6 praças do corpo estacionado em Santa 

Luzia, para que a presença d’estas praças evite qualquer movimento 

mais acentuado dos ditos ex-libertos. 

Outrosim, peço a VSª que dê as mesmas praças ordens 

expressas para prisão de alguns que são verdadeiros vagabundos 
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incorrigíveis, os quaes eu indicarei ao chefe da escolta, sendo estes 

[ilegível] próprias para recrutas, obrigando me a fazer as despesas 

que forem precisas athé a Côrte.
 259

 

 

 

Em 24 de novembro de 1888, o Juiz respondeu brevemente ao pedido: Seguir a 

mesma força ao logar indicado pelo suplicante, fazendo-se ao Sargento perfeita 

recomendação para proceder com toda prudência. 

Levando em consideração que o referido discurso pertencia à camada dominante da 

região, é impossível detectar a verdadeira intenção dessa correspondência. Estaria o 

fazendeiro simplesmente querendo se ver livre dos ex-escravos, articulando a retirada dos 

mesmos de sua propriedade? Ou a sua requisição possuía fundamento a partir da desordem 

estabelecida? O fato é que imediatamente seu pedido foi atendido pelo Juiz, ao enviar no dia 

seguinte uma representação policial à fazenda. 

Rogério Carelli, em publicação local destaca o momento em que a notícia da abolição 

da escravatura foi anunciada em Santa Luzia do Carangola: 

 

Convocada pelo Presidente, reunia-se às 20:00 horas, em 

sessão extraordinária, a Câmara Municipal de Carangola [em 15 de 
maio de 1888]. A maioria dos vereadores estava ausente, devido a 

exiguidade do prazo para convocação e a urgência do assunto que 

havia motivado aquela reunião. O salão de reuniões se encontrava 

literalmente cheio com elementos de todas as classes sociais. (...) 

Iniciando a reunião o major Manoel Gomes Linhares 
declarou, que havia convocado aquela reunião extraordinária, 

somente para comunicar aos presentes que Sua Alteza Imperial a 

Princesa Izabel, Regente do Império, havia assinado a Lei 3.553
260

, 
de 13 de maio, cujo texto integral, publicado no Diário Oficial que 

havia chegado hoje, declarava extinta a escravidão no Império do 

Brasil. Após a declaração, uma onda de júbilo envolveu os presente, 

sendo o Presidente da Câmara vivamente aplaudido.
 261

 

 

                                                             
259 Correspondência pertencente ao Banco de Dados do CDH – Carangola – MG. 
260O número da referida lei é 3.353. Existe um erro gráfico no texto do autor. 
261
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O tom poético e emocionante do texto de Carelli nos dá a impressão de que a abolição 

soou como um alívio para os carangolenses que se encontravam na reunião extraordinária da 

Câmara Municipal. Como essa publicação foi baseada nas atas da Câmara, a probabilidade de 

uma instituição oficial dessa categoria se posicionar de forma contrária à decisão da Coroa em 

encerrar o regime escravocrata no Brasil, era praticamente impossível. O curioso é que quatro 

anos antes do fim do regime, muitas autoridades, juntamente com elementos de relevância 

social em Santa Luzia do Carangola foram à imprensa solicitar a retirada do promotor de 

justiça que interferiu na relação entre um senhor e seus escravos. O promotor público Salermo 

Ferreira Barbosa, foi alvo de protestos ao interferir em um caso em que se colocou a favor dos 

escravos. Passados apenas quatro anos desse acontecimento, as autoridades carangolenses 

comemoravam o fim do regime como se sua posição a favor da liberdade fosse uma realidade 

de longos tempos. 

Incoerência ou não, esses dados encerram a presença da instituição escravista em 

Santa Luzia do Carangola, evidenciando importantes movimentos do ponto de vista das 

relações e consequentemente dos conflitos ocorridos nos últimos anos do regime na região.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao encerrarmos a discussão dos três capítulos propostos para esse trabalho podemos 

tecer importantes observações. Percebemos que a abordagem realizada, associada ao recorte 

temporal e geográfico, evidencia uma região ainda em processo de formação, nos aspectos 

econômicos, sociais e territoriais. Levando em consideração que o processo efetivo de 

ocupação da região se deu a partir de segunda metade do século XIX, percebe-se a partir das 

fontes que, diversas atividades produtivas surgiram, ocasionando uma extensa rede de 

relações sociais verificadas no decorrer dos capítulos. 

Concluímos que a região de Santa Luzia do Carangola apresentou modestas posses de 

escravos por proprietário, levando em consideração, não somente o baixo uso da mão de obra 

cativa para a região, mas também o momento desfavorável que o escravismo já vivenciava no 

Brasil. É provável que esse cenário tenha interferido no baixo índice de cativos na localidade. 

Os dados apresentados no decorrer da pesquisa indicam uma certa pulverização da população 

escrava entre os proprietários da região, evidenciando um número muito superior de pequenas 

posses se comparadas às demais. É importante destacar, que no período abordado, a produção 

agrícola local não evidenciava um gênero que se destacasse na economia regional. Como 

verificamos, o café foi o principal produto de exploração na região, somente a partir do início 

do século XX. A diversidade da produção agrícola marcou toda a segunda metade do século 

XIX, fazendo da policultura um aspecto importante para a economia carangolense. Também 

foi possível detectar a média das idades dos cativos relacionados nos inventários, nas partilhas 

e nas escrituras hipotecárias, evidenciando que a faixa “adulta” prevaleceu sobre as demais.  

Com relação à estrutura judiciária, concluímos que a legislação criminal vigente no 

período, apontou possíveis contradições se comparadas umas as outras. Percebemos que as 

leis brasileiras foram se desenvolvendo de acordo com a necessidade e com os casos 

encontrados em um país recém independente. Considerando o Brasil em processo de 

formação, percebemos que boa parte da legislação foi elaborada, muitas vezes, para sanar 

problemas que ocorriam nas relações sociais e que até então não possuíam leis específicas 

para julgamento. Cabe lembrar que a Lei n.º 04, de 10 de junho de 1835, foi elaborada a partir 

dos constantes ataques de escravos para com seus senhores e agregados.  Verificamos que 
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muitos dos artigos que integraram a legislação levantada, fizeram parte do embasamento dos 

processos criminais que analisamos.  Foi possível identificar nessa legislação, um conjunto de 

regras locais, que deveriam reger os casos específicos do município. No entanto, não 

identificamos o uso efetivo do Código de Posturas de Santa Luzia do Carangola em nenhum 

dos processos por nós analisados.  

Ao realizar uma análise pormenorizada na estrutura do processo criminal enquanto 

fonte, identificamos que em Santa Luzia do Carangola a normatização do documento se 

assemelhava, na maioria dos casos, com os processos estudados por outros autores. O rito 

jurídico variava muito pouco em comparação a outros municípios, sendo o mesmo 

padronizado em todo o Império. 

Na análise dos estudos de caso, foi possível atestar a significativa intervenção da 

Justiça nos casos que envolviam escravos. Muitos dos crimes contra os cativos foram levados 

à Justiça, o que não significou que a mesma se posicionasse a favor dos mesmos. 

Na tentativa de elaborar uma tipologia da criminalidade verificada, foi possível 

identificar a condição social dos envolvidos nos crimes, o motivo pelo qual o delito foi 

cometido, percebendo que o conflito estabelecido foi reflexo da quebra dos acordos de 

sobrevivência entre as distintas camadas sociais. No que tange ao cotidiano, foi possível 

verificar importantes detalhes acerca dos delitos, dos meios empregados para a execução dos 

crimes, das características das vítimas e dos acusados nos autos processuais. 

Identificamos a partir dos 26 processos encontrados, relevantes aspectos da 

criminalidade local, concluindo que a ofensa física foi o meio mais utilizado pelos livres, na 

concretização de seus crimes, enquanto a morte, mesmo que em número proporcionalmente 

menor, foi o crime mais cometido pelos escravos. Ainda nesse aspecto, a análise dos motivos 

dos conflitos evidenciou que os embates ocorreram por motivos corriqueiros, interpretados 

como “frívolos” pelas autoridades nos autos processuais, descartando a hipótese de grandes 

revoltas. No entanto, por trás dos eventos “frívolos” se encontrava a luta pela sobrevivência 

no cotidiano escravista da região. 

Ao contrário do que inicialmente acreditávamos na elaboração do projeto de pesquisa, 

podemos concluir que indivíduos livres cometiam os crimes em número muito superior se 

comparados aos cativos. Cabe lembrar que estamos tratando dos casos que tivemos acesso e 



144 

 

que foram levados à Justiça por meio da formação do sumário de culpa, sem considerar os que 

foram resolvidos no interior das propriedades, não sendo julgados nos tribunais. 

O uso das fontes criminais nos evidenciou importantes aspectos do cenário escravista 

carangolense. Esses aspectos deram destaque para as intervenções judiciais, para as redes de 

sociabilidade, para as manifestações populares contrarias aos agentes judiciais que 

possivelmente se posicionaram a favor dos cativos, dos motivos que culminaram nos atos 

criminosos, das inúmeras maneiras em que os crimes foram cometidos e nos resultados dos 

julgamentos que indicaram que, na maioria dos casos, os trâmites processuais se encerravam a 

favor dos indivíduos que pertenciam às camadas dominantes.  

Acreditamos que muitas questões ainda podem ser levantadas no que se refere à 

história de Santa Luzia do Carangola. Nossa pequena contribuição se encerra na esperança 

que outros pesquisadores percebam lacunas a serem preenchidas ou até mesmo, que 

problematizem as considerações que tecemos até o presente momento, para enriquecer ainda 

mais o que podemos chamar de “historiografia carangolense”. 
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CDH – Centro de Documentação Histórica – Carangola – MG. 
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 Documentação Criminal 

 Processos Criminais: Maço/Número - Ano 

73/873 – 1873; 95/1245 – 1880; 95/1247 – 1882; 98/1401 – 1882; N/C – 1882;  16/184 – 
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104/06 1885 Francisco Gomes de Campos (I) 

103/11 1886 Maria Barbara do Nascimento (I) 

103/13 1886 Quintino José de Souza (I) 

104/04 1886 Crotildes Umbelina de Jesus (I) 

NC 1887 Maria Roza de Jesus (P) 

100/03 1887 José Monteiro da Silva Pontes (I) 

103/01 1887 Agustinho Gomes de Oliveira (I) 

103/09 1887 Joaquina Cândida de Jesus (P) 
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