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RESUMO 
 

 

O presente trabalho pretende discutir o Pós - Abolição em Salvador, em especial 

a menoridade e a pobreza, a partir de Ações de Tutoria movidas pelo Major Cosme de 

Farias, em seu trabalho como rábula. A partir dessas ações podemos perceber como as 

camadas populares percebiam e enfrentavam o aparato jurídico de um Estado que 

quando conseguia enxergá-los, quase sempre se dava através de visões preconceituosas, 

presentes nos discursos médicos e jurídicos da época. 

Palavras-chaves: Pós –Abolição – Menoridade - Pobreza 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 ABSTRACT  
 

This paper will discuss the Post - Abolition in Salvador, particularly the minority 

and poverty, through the action for guardianship moved by Major Cosme de Farias, in 

his work as rábula. From these actions we can see how the poor peoples perceive and 

face the legal apparatus of the State that, when could see them, always came through 

visions prejudiced, in medical and legal discourses of the time.  
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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo desse trabalho é discutir algumas das estratégias de inserção social 

dos indivíduos oriundos das camadas populares na Salvador do Pós-Abolição (1890-

1950) e início da República, através da trajetória do Major Cosme de Farias e 

essencialmente do seu trabalho como rábula, utilizando Ações de Tutorias movidas pelo 

mesmo. O período escolhido se deve ao descrito nas fontes, que permitem uma análise 

dos discursos sobre menoridade, pobreza e cidadania neste período. 

O Major Cosme de Farias (1875-1972), personagem também oriundo das 

camadas populares, consegue essa inserção, caracterizando certo grau de mobilidade 

social, conseguindo circular entre as camadas subalternizadas e a elite econômica, 

política e intelectual da época, fazendo com que se tornasse uma espécie de mediador 

entre esses dois universos. Tal qual Menocchio, personagem pesquisado por Ginzburg 

no célebre ―O Queijo e os Vermes‖ 
1
, seria a personificação do conceito de 

―circularidade cultural‖ 
2
, no qual, consegue penetrar no universo letrado, em especial o 

seu aparato jurídico, e fazer deste uma importante ferramenta de reconhecimento e 

inserção social de sujeitos invisíveis ao estado, a não ser na condição de ameaça e 

objeto de controle dos discursos médicos e jurídicos da época. 

Outro aspecto a ser notado ainda na perspectiva da Micro-História de Ginzburg é 

a própria trajetória de Cosme, pois essa mobilidade conseguida se deu também por 

conta das redes de solidariedade das classes populares, nas quais, foi possível até o seu 

acesso à educação (fator diferencial em sua trajetória) e as primeiras oportunidades de 

emprego. Confrontada com as Ações movidas por ele, podemos notar que o próprio 

Cosme passou a reproduzir estes mecanismos de ajuda mútua, como acolher alguns dos 

menores em sua própria casa, quando não acontecia de apadrinhar-los ou patrocinar-los. 

Logo, podemos perceber que para muitos desses sujeitos, as Ações de Tutoria, não 

passaram de uma extensão legal desses laços de solidariedade como o compadrio. 

A origem humilde de Cosme, necessariamente também não pode ser confundida 

com miséria absoluta, podendo a sua família ser considerada economicamente 

―remediada‖, posto a profissão de marceneiro do pai; mas condições outras como o fato 

                                                           
1
 GINSBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela 

Inquisição – São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
2
 Conceito que Ginsburg toma de BAKTIN, Mikail. A Cultura Popular na Idade Média: o contexto de 

François Rabelais. 

 



 

 

de ter nascido mulato, numa cidade ainda organizada a partir de valores e práticas 

paternalistas oriundas da escravidão, com certeza, apesar do prestígio social e político, 

necessariamente não obteve mobilidade econômica ou foi aceito pela alta sociedade 

soteropolitana. Para pensar as relações entre as classes subalternas e a classe dominante, 

e de como isso se refletia na organização social e espacial da cidade, recorro a 

Thompson: 

Quanto aos ―pobres‖, esse termo inteiramente discriminado contém a 

sugestão de que o grosso da população trabalhadora merecia a 

condescendência da gentry, e talvez sua caridade (como se fossem de 

alguma forma sustentados por ela, e não exatamente o contrário). E o termo 

agrupa, numa mesma categoria criada pela gentry, miseráveis, pequenos 

fazendeiros vigorosamente independentes, pequenos camponeses, criados da 

fazenda, artesãos rurais e assim por diante. (THOMPSON, 1998: 26) 

 

O primeiro capítulo tenta falar da trajetória pessoal de Cosme, alicerçada pelas 

discussões já feitas sobre Pós- Abolição no Brasil e em Salvador, bem como as lutas em 

que o major se envolveu era o retrato das tensões vividas entre o povo e o Estado, e que 

a República não conseguiu ou quis resolver. 

O segundo capítulo trata em especial da atividade de rábula, profissional que não 

estava preso ao formalismo acadêmico, transformando cidadãos comuns em 

reapropriadores do discurso jurídico, transformando a justiça brasileira em um 

mecanismo de combate a escravidão e, se ainda não podemos falar de um 

reconhecimento e respeito à cidadania, ao menos vislumbramos o resguardo de alguns 

direito. 

O terceiro capítulo pode ser considerado o que trabalho de fato as fontes, 

intermediada pela bibliografia que discute a menoridade enquanto categoria jurídica, e 

de como o Estado Brasileiro tratou do tema desde os projetos destinados a crianças órfãs 

e desvalidas, a discursos que viam o menor abandonado como um problema de polícia. 

É o capítulo no qual aparecem também questões como o problema da inserção social 

pelo trabalho pela escolarização, é um objetivo perseguido pelos menores da época, que 

ao brigarem pela visibilidade legal, muito mais que o reconhecimento pela cidadania, 

lutavam pelo direito a autonomia, e por que não, a sua própria sobrevivência.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO I   

Quando a Plebe confundiu a História 

 

1.1  Os Invisíveis da História 

 

Em tempos de revisão Historiográfica, na qual os movimentos sociais reclamam a 

presença dos elementos dominados socialmente e subalternizados 

cultural/simbolicamente, torna-se necessária a inclusão de trajetórias de sujeitos mais 

próximos, seja espacial/temporalmente, e principalmente, em suas próprias realidades. 

Esse é o momento em questiona-se e problematizam-se as construções, desconstruções 

e reconstruções de identidade, a partir das tensões e formas de enfrentamento desses 

indivíduos a uma organização social imposta pelas classes dominantes. 

É nesse contexto que surgem indivíduos oriundos dessas classes subalternizadas, 

e que conseguem transpor alguma das barreiras impostas pela sua origem, sem 

necessariamente migrar para a ―boa e tradicional sociedade‖, apesar do acesso um 

pouco mais facilitado, transformando-os às vezes em elementos de comunicação entre 

as duas classes, no que Bacelar chama de ―mediadores culturais‖ 
3
. Esses indivíduos 

conseguem transpor barreiras como romper círculos de pobreza, caracterizando uma 

mobilidade social e/ou econômica, o que no caso específico de Salvador, Thales de 

Azevedo chamou de ―elites de cor‖ 
4
. 

No caso específico de Salvador, no qual a organização social e espacial da cidade 

originou-se do passado colonial escravista, muitos dos indivíduos com essas 

características acima citadas, até meados do século XX, vivenciaram ou descenderam 

de sujeitos que passaram pela experiência da escravidão. Essa mobilidade poderia se 

apresentar de forma material e/ou simbólica, como a formação de pecúlio (africanos, 

escravos, libertos...) 
5
, grau de instrução e letramento

6
 e, força política (organizações, 

sociedades...). 

Um desses indivíduos que conseguiram romper essas barreiras e se tornar esse 

mediador entre as classes em Salvador, durante o Pós-Abolição e primeiros anos da 

                                                           
3
 BACELAR, Jéferson. Um Mediador das Elites de Cor, 2005. Artigo escrito sobre Miguel Santana, 

situando-o enquanto um membro da chamada ―Elite de Cor‖, conceito criado por Thales de Azevedo, em 

obra homônima. 
4
 AZEVEDO, Thales de. Elites de Cor: um estudo da ascensão social. Companhia Editora Nacional. São 

Paulo, 1955. 
5
 BACELAR, Jéferson. Hierarquia das Raças: negros e brancos em Salvador. Rio de Janeiro: Pallas, 

2001. p.24 
6
 BACELAR. Op. Cit. P. 84-85. 



 

 

república foi o Rábula e Major Cosme de Farias (1875 – 1972) 
7
, o que significou 

prestígio, mas não necessariamente mobilidade econômica. Em quase setenta anos de 

vida pública, como rábula dedicou-se a representar os indivíduos das camadas 

populares de maneira gratuita, além de encampar muitas campanhas em nome destes, 

como a criação contra o Analfabetismo (1915) 
8
. Esses indivíduos além da origem 

comum ao Major, utilizavam dos seus serviços como forma de resistir, reagir e 

sobreviver em uma cidade que os oprimia e segregava, o que se refletia no seu aparato 

jurídico, podendo, inclusive, usar esse modelo opressor a seu favor. 

O objetivo desse estudo é tentar perceber algumas dessas tentativas de 

enfrentamento desses indivíduos ao aparato jurídico da cidade de Salvador, 

confrontando Estado, menoridade e pobreza, durante os primeiros anos da República 

(1890 – 1951). Para isso, usarei ações de Tutoria, do acervo do Arquivo Público do 

Estado, nos quais o próprio Cosme de Farias requeria a função de tutor; bem como 

perseguir algumas das expectativas desses indivíduos ao conseguir esse intento, num 

claro exercício de cidadania e tentativa de autonomia.  

 

1.2 Pós-Abolição: a História e a Historiografia. 

 

Os estudos sobre a Pós-Abolição, na Historiografia Brasileira, surgiram na 

esteira das discussões iniciadas pela História Social, em especial, a História do 

Trabalho, desde a década de 1980, por autores como Silvia Lara 
9
e Robert Slenes

10
, 

influenciados pela proposição de análise das experiências dos sujeitos e as suas 

relações com o ―establishment‖ e as suas instituições, perspectiva da Nova História 

Social Inglesa, em especial os trabalhos de E. P Thompson. Ambos priorizaram a 

análise das experiências e estratégias dos sujeitos escravizados, a partir da História 

Social do Trabalho.  

                                                           
7
 Sobre Cosme de Farias, ver: SANTOS, Mônica Celestino dos. Réus, analfabetos, trabalhadores e um 

Major – a inserção política e social do parlamentar Cosme de Farias em Salvador. Salvador: 

Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Federal da Bahia, 2005. Dissertação. 
8
 SANTOS, Op. Cit., p. 65 

9
 LARA, S. H.. Campos da Violência: Escravos e Senhores Na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. 

RIO DE JANEIRO: PAZ E TERRA, 1988. Silvia Lara praticamente inaugura uma geração de autores que 

discute a experiência escrava, criando uma verdadeira escola na UNICAMP. 
10

 SLENES, Robert Wayne Andrew. Na Senzala, Uma Flor: Esperanças e Recordações Na Formação da 

Família Escrava (Brasil Sudeste, Século XIX). Rio de Janeiro - RJ: Nova Fronteira, 1999. Apesar de 

publicado na década de 90, durante mais de vinte anos circularam as cópias desse texto, o que significa 

que suas pesquisas iniciaram desde a década de 70. 



 

 

Na Bahia, vários historiadores também começaram a estudar as relações dos 

sujeitos na instituição escravidão, a partir das experiências e estratégias construídas 

pelos escravos. Os trabalhos de Reis
11

 ao focarem a resistência escrava na Bahia, como 

no Levante de Malês em 1835, trazendo à tona elementos identitários, como o termo 

―nagô‖, e os conflitos envolvendo escravos crioulos e africanos. Reis enfatizou as 

experiências a partir do trinômio negociação/conflito/resistência, partindo da própria 

dinâmica das relações dos sujeitos, e destes com as próprias instituições escravistas. No 

seu trabalho também fica presente que nem tudo na História é resistência. 

Assim como Reis, outros historiadores trabalharam a perspectiva das 

experiências escravas e de seus descendentes, no que diz respeito às suas expressões, 

percepções e concepções de liberdade. Historiadores como Albuquerque
12

 e Fraga
13

 

têm como foco as possibilidades, afirmações e práticas constituídas por muitos desses 

sujeitos, a partir das relações que mantinham com/sem a institucionalização da 

liberdade como o advento da Abolição. Essas análises são feitas a partir de algumas 

trajetórias, rediscutindo entre outras questões as comemorações do 13 de Maio de 1888 

e o 2 de Julho; sendo possível perceber as estratégias de afirmação inserção na 

sociedade por esses sujeitos, na condição de cidadãos ou não-escravos, residindo aí, 

possíveis territórios de tensão e conflito. 

Consideram que nessa busca por experiências de ex-escravos que talvez possam 

ser encontradas configurações de uma possível cidadania, identidades que foram 

forjadas por indivíduos que, se ainda não sabiam definir-se na nova ordem que se 

formava e, qual o lugar que ocupariam neste novo modelo de sociedade, que deixaram 

registro destas vivências. Na obra organizada por Gomes e Cunha
14

, táticas de inserção 

na sociedade são analisadas a partir das experiências mais variadas, quer em questões 

regionais, discursos jurídicos e/ou literários, e até programas e projetos de governo. 

Como identidades de grupos foram forjadas, e até limites territoriais foram definidos. 

Nessa linha anteriormente citada - na qual historiadores retomam o tema da 

escravidão como objeto da História Social e da Cultura - analisa alguns desses projetos, 
                                                           
11

 REIS, J. J. 2003. Rebelião Escrava no Brasil: a História do Levante dos Malês (1835), Companhia das 

letras 
12

 ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. Algazarra nas ruas: comemorações da independência na Bahia 

(1889-1923). Campinas, 1999. Além da sua tese ―A exaltação das diferenças: racialização, cultura e 

cidadania negra (Bahia, 1880-1900)‖. 
13

 FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da Liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-

1910). 1. ed. São Paulo: Editora da UNICAMP, 2006. Além de ter um capítulo específico sobre o treze de 

maio, a obra trata das representações construídas com esse marco simbólico.  
14

 GOMES, F. S. (Org.); CUNHA, O. M. G. (Org.). Quase-Cidadão. Histórias e antropologias da pós-

emancipação no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2007. 



 

 

que previam o pós-Abolição, gestados ainda, no interior do sistema escravista. Muitos 

desses trabalhos apontam inclusive para uma variedade e diversidade de fontes, como 

registro de batismos, matrículas... Como fez Teixeira
15

 em seu estudo sobre a educação 

dos ingênuos, termo que designava os filhos das escravas depois da Lei do Ventre 

Livre, de 1871, no Brasil (mas sua discussão centra-se no Sudeste, Minas e São Paulo), 

referente à sua inserção no mundo do trabalho. Discute os projetos que previam o que 

fazer com a mão - de – obra escrava, que gradualmente caminhava para a Abolição e 

como estes previam uma educação para o trabalho, que além de suprir uma possível 

carência de braços fortes disciplinaria mentes e corpos contra insubordinações. A 

pesquisa apresenta a enorme distância entre criação real dos ingênuos da qual o Estado 

se isentou da responsabilidade sobre os filhos de escravas, e os projetos que foram 

propostos. As únicas ações reais do Estado foram referentes à educação para o trabalho, 

efetuadas nas Escolas de Aprendizes Marinheiros ou do Exercito, e Escolas Agrícolas. 

Essas novas perspectivas de análise historiográfica são influenciadas teórica e 

metodologicamente pela História Social Inglesa, em especial por E. P. Thompson, que 

preconizou uma ―história vista de baixo‖, que leve em consideração as experiências dos 

sujeitos, como fator identitário de classe. Thompson elegeu a cultura como um dos 

elementos que permitem um olhar mais profundo sobre essas experiências, assim como 

propôs uma diversificação natureza das fontes, aumentando as possibilidades de 

tratamento específico destas. Essa Nova História Social inovou no sentido de não se 

colocar como prisão teórica para a interpretação das fontes, mas, ao contrário, ao 

propor um diálogo com as mesmas. Nessa perspectiva, são as fontes que encaminham a 

análise teórico-metodológico da pesquisa, conferindo-lhe um empirismo
16

 típico de 

outras ciências e áreas do conhecimento, como Antropologia, da qual sofre notada 

influência. 

Anteriormente, outras ciências já haviam sido utilizadas para discutir alguns 

temas relacionados à escravidão, no Brasil, através da análise de outras Ciências 

Humanas e Sociais, num claro flerte da Antropologia e da Sociologia com a História, 

tal qual fez Florestan Fernandes, no seu ―Integração do Negro em uma Sociedades de 

Classes‖ (tendo São Paulo como cenário). Talvez tenha sido uma das primeiras 

reflexões sobre a cidadania e hierarquização das relações sócio-raciais no Pós-Abolição 

                                                           
15

 TEIXEIRA. Heloísa Maria. A criança no processo de transição do sistema de trabalho – Brasil, segunda 

metade do século XIX. Universidade de São Paulo. 
16

 Empirismo para Thompson, em Miséria da Teoria. P. 14. ( apresente o que é) 



 

 

e 1ª República. É preciso ressaltar que esse foi um esforço de uma sociologia que ainda 

começava a amadurecer, e cujos estudos haviam começado há pouco mais de trinta 

anos. A geração de Roger Bastide, Thales de Azevedo e, posteriormente, Florestan 

Fernandes, acabava de criar uma ―verdadeira escola‖, da qual USP foi o locus de uma 

produção genuinamente brasileira, a respeito da nossa realidade. Mesmo que em alguns 

casos tenha incorrido na tendência de colocar o negro apenas como vítima, ou ainda 

com a visão de ―Democracia Racial‖ no país. Ao menos, mesmo com um olhar que 

apenas vitimizava os negros, tentou explicar como três séculos de escravidão haviam 

marcado as relações sociais no país. 

Neste mesmo contexto, conhecido na historiografia como ―Ciclo Unesco de 

1945‖ 
17

, precedidos anteriormente pelos estudos percussores de Pierson
18

, por sua vez, 

convivência entre ―dois grupos raciais‖:  

 

Em resumo, pode dizer-se que, em geral, os brancos e os mestiços mais 

claros ocupavam os altos da cidade, que eram mais confortáveis, saudáveis 

e cômodos, onde portanto, os imóveis eram mais caros; ao passo que os 

prêtos e os mestiços mais escuros residiam geralmente nas áreas baixas, 

menos convenientes e saudáveis, bem como nas áreas afastadas, menos 

acessíveis, onde, portanto, os imóveis eram mais baratos. Em outras 

palavras, os altos dos ―ricos‖ correspondiam, em geral, às áreas residenciais 

dos brancos e dos mestiços mais claros, enquanto que os vales dos pobres e 

as regiões adjacentes correspondiam, em grande parte, às áreas residenciais 

da parte mais escura da população. Nos arrabaldes, em Mata Escura
19

, 

Engenho Velho, Fedração, Garcia, Alto do Abacaxi, Alto das Pombas, 

Estrada da Liberdade, Estrada de Rodagem, Cabrito, Retiro, Cruz do 

Cosme, Matatu, etc., os habitantes eram predominantementes prêtos e 

mestiços escuros. Nestas áreas, os mestiços mais claros eram em menor 

número e os brancos, raros. Por outro lado, os Altos da Vitória, Canela e 

Graça, e o bairro praiano da Barra, eram quase inteiramente habitados por 

brancos, tendo apenas número limitado de mestiços, espalhados entre eles. 

No entanto, é verdade que nas encostas, atrás das casas melhores e 

espalhando-se pelos vales, encontrava-se número considerável de casebres, 

cujos ocupantes eram prêtos e mestiços escuros. (PIERSON, 1942: 105)  

 

Essa territorialização da pobreza com matizes de côr revela experiências 

próprias de algumas dessas comunidades e seus indivíduos, a partir da constituição de 

identidades com o mundo do trabalho e com a religiosidade. Essa discussão foi levada 

adiante pelas gerações posteriores de autores interessados nessa temática. 
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Dentre as inúmeras contribuições trazidas esta a produção de origem marxista, 

com a denúncia da crueldade do que foi a escravidão. O grande problema desta 

perspectiva está na ―coisificação‖ ou ―vitimização‖ do escravo. Ou ainda na 

relativização da tragédia que foi a escravidão, como pode ser interpretado na escrita de 

Caio Prado Junior
20

, ao analisar as possibilidades de superação da dependência e do 

atraso da sociedade brasileira e tomar a escravidão apenas em mais um mecanismo da 

exploração capitalista. Além disso, não analisar o caso específico do Brasil, de maioria 

pobre, classificados por alguns historiadores, em especial, Emília Viotti da Costa
21

·, 

como ―inculta‖, e por isso não estava preparada para fazer a ―revolução burguesa‖, 

perdendo o foco para as possibilidades do escravo a de ser sujeito e resistir contra o 

sistema escravista. 

Posteriormente, outros estudos foram realizados no intuito de preencher uma 

lacuna na História do Trabalho no Brasil, que priorizava o fim da escravidão, e a 

chegada das levas de imigrantes que aqui chegaram O negro, não aparecia na História 

enquanto constituinte de uma classe trabalhadora, muito menos se levava em conta as 

suas experiências com o mundo do trabalho. 

 

Partindo de uma análise thompsoniana, o trabalho escravo tem que ser 

incorporado a História do Trabalho e, assim como aconteceu com a história 

do operariado inglês, observar o indivíduo enquanto classe, independente 

da consciência ou não que ele tenha a esse respeito e, tentar seguir as suas 

experiências enquanto classe, suas representações e ressignificações. 

(LARA, 1995: 53) 

 

Além de preconceituosas, essas análises não enfocam experiências dos negros 

em casos específicos, como fez Maraux
22

, sobre os Estivadores do Porto de Salvador, 

na qual fica evidenciado a organização daquele grupo majoritariamente negro, com um 

sindicato participativo e combativo, e no qual as lutas podiam ser entendidas como uma 

briga pelo exercício da cidadania.  

Em obra já citada de Gomes, essa cidadania além de perpassar a experiência da 

liberdade, ela teria que ser garantida e formalizada principalmente no acesso menos 
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restrito ao mundo do trabalho, a escolarização e a autonomia política de todos os 

povos. 

Anterior a esse trabalho, é a obra organizada por Lara e Mendonça
23

 Direito e 

História no Brasil, no qual reúnem artigos de diversos autores, que discutem entre 

outros temas o direito a visibilidade de alguns indivíduos, mesmo com limites 

institucionais como a escravidão; alguns desses conflitos eram remediados através de 

brechas e reapropriações de leis, que atendiam aos interesses de uma elite. Para que 

esses discursos jurídicos fossem enfrentados, muitos profissionais da justiça se 

envolveram no processo e lutaram para o enfraquecimento do sistema escravagista, 

como Luiz Gama. 

A trajetória de Gama também foi alvo do trabalho de Azevedo
24

, no qual dá 

ênfase a carreira de repórter e escritor (além de sua origem, e como de venceu a 

escravidão) deste personagem, além do amplo círculo de relações, e como esses 

aspectos foram utilizados pela causa abolicionista. 

Grimberg
25

 inova ao confrontar Ações de Liberdade no Brasil e EUA (séculos 

XVII e XIX), e perceber as mesmas aspirações por parte dos sujeitos escravizados, 

apesar de realidades e constituições jurídicas diferentes, buscavam o reconhecimento 

de direitos e mudança em suas situações civis. Trata-se de uma análise das sociedades 

escravistas através do Estado e suas legislações. Concluiu que no Brasil, muitos 

indivíduos conseguiram a liberdade, graças a brechas legais de um país recente e cujas 

regras jurídicas eram muitas vezes indefinidas. 

Para Zero
26

, mecanismos legais (institucionais), econômicos e sociais como a 

tutela, sofreram ressignificações no processo que culminou no final da escravidão, 

virando uma espécie de contrapartida para os senhores, após a implantação da Lei do 

Ventre Livre (Lei 2040), o que manteria a criança presa ao trabalho compulsório até os 

21 anos, e ainda recebendo o benefício da soldada. Essa ambiguidade acaba revelando 

que este recurso como mais uma forma de controle sobre a população pobre, em 

especial a população infantil. Apesar disso, a tutela, foi a solução para muitos menores 

desvalidos, bem como algumas instituições e profissionais que intermediaram a relação 

                                                           
23

 LARA, Silvia Hunold; MENDONÇA, Joseli Maria Nunes (Org.). Direitos e Justiças no Brasil - 

Campinas: Unicamp, 2006. 
24

 AZEVEDO, Elciene. Orfeu de Carapinha: A trajetória de Luiz Gama na Imperial cidade de São Paulo. 

Campinas: Editora da Unicamp, 1999. 
25

 GRINBERG, Keila. Alforria, Direitos e Direitos no Brasil e nos Estados Unidos. 
26

 ZERO, Aretuza Helena. A Lei do Ventre Livre e a tutela nas últimas décadas do século XIX (1871-

1888) 



 

 

de ingênuos, órfãos e desvalidos, como o Juizado de Orfãos. Os juízes de orfãos tinham 

como encargo nomear cidadãos idôneos e também supervisionar a tutela e o destino 

dado ao soldo; mas quase sempre, existia uma falta de rigor com as crianças pobres.  

 

1.3  A Nova Velha Ordem dos Primeiros Tempos da República 

 

Segundo Mario Augusto Santos a Bahia nos primeiros anos da República 

manteve praticamente a mesma estrutura social e econômica do Império. Baseado 

numa historiografia dos anos 1950/80 afirma que, além disso, passou por um período 

de estagnação econômica devido a uma industrialização incipiente, fruto de uma 

proposital falta de investimentos de uma elite ainda agro-exportadora. Isto gerou um 

alto índice de desemprego, necessários pelas novas demandas surgidas após a 

Abolição, mesmo com um tímido crescimento demográfico.  

Apesar do comércio de exportação estar em crise, por sua estreita ligação com o 

setor agrícola, o pequeno comércio e a prestação de serviços conseguia dar fôlego a 

economia da cidade. Essa circulação da economia era oxigenada por pequenos 

comerciantes, agricultores, prestadores de serviços, artesãos e domésticos que, segundo 

Bacelar
27

, pela falta de investimentos das classes dominantes, acabavam detendo o 

poder sobre parte considerável dos bens e meios de produção. Muitos destes eram 

africanos ex-escravos, e seus descendentes, ou seja, negros em sua absoluta maioria, 

inclusive pelas poucas levas de imigrantes europeus aqui aportados e a Bahia ter 

recebido o maior contingente de indivíduos oriundos da África e, aqui foram 

escravizados.  

Por isso podemos afirmar que o pequeno comércio, o setor de serviços 

(principalmente o das ruas), os serviços domésticos e a autodenominada classe 

operária, formada pelos trabalhadores de fábricas e da estiva, era composta por negros 

ou ―não-brancos‖ 
28

, conforme indica Aldrin Castellucci a partir de pesquisa sobre a 

Greve Geral de 1919:  

 

O mercado de trabalho de Salvador se formou a partir da incorporação do 

grande número de homens de cor [Grifo meu] oriundos da velha ordem, 

que continuaram a desempenhar as mesmas ocupações de épocas pretéritas. 

Mas não quer dizer que os afro-descendentes da cidade mais negra do 
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Brasil dispusessem de condições vantajosas nas disputas por uma colocação 

nesse mercado de trabalho, pois os mesmos eram discriminados por 

costumes e/ou normas tradicionais, fundadas em relações pessoais (não-

contratuais), que incluíam ou excluíam os indivíduos dos postos de 

trabalho, facilitavam ou bloqueavam sua acepção social, a partir de vários 

critérios, menos o mérito. (CASTELLUCCI, 2001: 34). 

 

Segundo Bacelar (op.cit), O poder público e administrativo da cidade ainda 

estava nas mãos dos principais grupos políticos e famílias tradicionais, oriundas dos 

velhos barões do açúcar, que mantinham esse controle através de as relações 

paternalistas
29

 oriundas da velha ordem escravagista eram verdadeiros entraves à 

mobilidade social. Essas barreiras, às vezes, poderiam ser alcançada através de fatores 

como educação, acumulação de pecúlio e cor da pele, que poderiam ampliar o leque de 

possibilidades dos indivíduos oriundos das camadas populares. 

 

Já os pardos participavam de um leque mais amplo de atividades, algumas 

requerentes de certa especialização e escolarização, além de denotadoras de 

relativo prestígio, sobremodo no seio das camadas trabalhadoras. Eram 

proprietários de unidades industriais simples, tinham posições de destaque 

na estiva, conquistaram posições no serviço militar. Predominantemente 

eram, além de operários,estivadores, pequenos comerciantes, e artistas, 

também eram funcionários públicos, professores, sargento, oficial de 

justiça, capitão-armador e comerciário. Entretanto, nenhum pardo atingia as 

ocupações importantes da cidade, estas permaneciam sob o domínio dos 

brancos e estrangeiros em Salvador. (BACELAR, 2001:84-85) 

 

Além das poucas chances de inserção e exercício de cidadania, problema da 

época era a carestia dos gêneros de primeira necessidade e moradia, a qual se juntou 

uma política higienizadora e civilizadora no centro de Salvador, que destruiu casarões 

antigos e expulsou seus moradores para zonas periféricas, principalmente durante a 

primeira gestão de Seabra (1912-1916), conforme estudo de Leite 
30

, sobre o surto 

civilizatório em Salvador, discutindo inclusive a interpretação sobre esse período de 

estagnação econômica.  

                                                           
29

 Incorporo o termo Paternalismo a partir de E.Thompson, que pensa nas relações mediadas pelos valores 

das classes dominantes, no qual direitos aparecem como concessões às classes subalternizadas, como se 

não existisse uma relação de dependência entre a primeira e a segunda. THOMPSON, Edward Palmer. 

Costumes em Comum. Cia das Letras, 1998. 
30

 LEITE, Rinaldo Cezar Nascimento. E a Bahia Civiliza-se: idéias de civilização e anti-civilidade em um 

contexto de  modernização urbana (1912-1916). Salvador. UFBa. Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas. Mestrado em História. 1996. E ele tem uma leitura bem critica as afirmações de Mario augusto 

de Antonio Riserio sobre a tal estagnação baiana, que é uma interpretação de Rômulo Almeida em 

comparação a São Paulo. 

 



 

 

Essa herança colonial, as poucas oportunidades e expectativas foram fatores que 

culminaram na Greve Geral de 1919
31

. Nesta, o Major Cosme de Farias, então 

presidente do Centro Operário, foi importante nas articulações, mas a sua participação 

nesse evento pode ter acarretado na diminuição das tensões entre as classes, posto a sua 

boa relação com parte das elites e com políticos da época, em especial com Seabra.  

 

Em fins de 1919, alguns sindicatos, a exemplo da Sociedade União dos 

Operários Estivadores, Sociedade União dos Carregadores da Bahia, 

Sindicato dos Pedreiros e Carpinteiros e o Centro Operário da Bahia, 

passaram a se articular com o advogado Philemon de Souza, o deputado 

Cosme de Farias, jornalista João Varela e outras pessoas de influência para 

fundar uma Cooperativa Operária, que entre outras coisas a idéia de 

construir habitações para a classe operária, subvencionada pelo Estado. 

(CASTELLUCCI, 2001: 56)  

 

Sobre a Greve Geral de 1919, o trabalho de Castellucci, faz um breve balanço 

sobre as mudanças de perfil das organizações de trabalhadores em Salvador, que após 

uma série de experiências, de conflitos e negociações, durante os primeiros anos da 

república, passaram de entidades de ajuda mútua a entidades eminentementes sindicais, 

possuindo um variado grau de autonomia e cooperação em relação ao Estado. 

 

Até então, a maioria da classe operária baiana, se debatia em lutas de 

caráter espontâneo, sem qualquer organização sindical ou tendo-a em 

situação de extrema fragilidade, reinvidicando o pagamento de salários 

atrasados por meio de negociação ou greves isoladas por fábricas ou 

oficinas. Em junho de 1919, a situação é bem diferente, pois a classe 

operária, inclui em suas reivindicações elementos inteiramente novos, como 

a duração da jornada de trabalho, a abolição do trabalho infantil e a 

regulamentação e estabelecimento da isonomia salarial entre homens e 

mulheres que exercessem as mesmas funções. (CASTELLUCCI, 2001:14) 

 

A greve Geral de 1919 e outras manifestações de cunho popular trouxeram à tona 

as demandas do início da República, que não dava conta de suprir as necessidades de 

uma população que ainda vivia sob a herança do passado recente escravista. A 

sobrevivência de desses grupos muitas vezes se deu por negociações e tensões, 

resolvidas pela auto-organização, que tomou formas variadas ao longo do tempo. O 
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Major Cosme de Farias seria um elemento articulador entre essas diferentes formas de 

organização e, destas, com a classe dominante. 

 

1.4  Cosme de Farias, uma história de sobrevivência(s). 

 

Cosme de Farias (1875 – 1972) nasceu em Paripe, periferia de Salvador. Era 

mulato, filho de uma barraqueira e um marceneiro, e estudou até o quarto ano primário. 

Foi jornalista e funcionário público, porém, sua atuação como advogado provisionado 

foi que lhe deu notoriedade, ao desenvolver um trabalho essencialmente 

assistencialista. 
32

 Chamado de ―Advogado dos Pobres‖ foi considerado o último 

grande rábula do país. 

 

Filho do comerciante de madeira Paulino Manuel e de Júlia Cândida de 

Farias, nascido em São Tomé de Paripe, em 02 de abril de 1875, Cosme de 

Farias fez somente o curso primário, porém, ainda assim, se destacou em 

diversas áreas do conhecimento. Aprendeu as primeiras letras na freguesia 

da Conceição da Praia, na Escola Benvindo Barbosa, a partir dos seis anos. 

(SANTOS, 2005: 18) 

 

Assim como as pessoas a quem atendia todos os dias no seu trabalho 

assistencialista, Cosme de Farias também tinha origem humilde; mesmo que não fosse 

considerado pobre nos mesmos moldes da sua clientela. Seu pai foi marceneiro, e sua 

mãe uma pequena comerciante, certamente não poderia ser considerado um ―bem 

nascido‖, mesmo tendo, posteriormente, durante a sua vida pública, relações muito 

próximas com a elite econômica e política da cidade, principalmente a com Seabra, seu 

principal referencial político. Cosme se inseria no que Thales de Azevedo chamaria de 

―Elites de Cor‖, pessoas oriundas das comunidades negras de Salvador, que 

conseguiam alguma mobilidade social e/ou financeira, tornando-se uma espécie de 

referência, para essa comunidade, fazendo, inclusive com que superasse ou 

transcendem-se a barreira da cor.  

Acredito que no caso do Major, a educação e o prestígio social e político tenham 

esse efeito diferencial, mas dificilmente atravessariam os limites que o levaria à 

chamada alta sociedade, por uma questão de origem racial e social. Talvez por isso, 

apesar dos vários mandatos que exerceu na câmara de Vereadores e na Assembléia 

Legislativa, e do enorme carisma que possuía, o major poderia ser considerado um 

                                                           

 

 



 

 

recordistas de votos, ou que tivesse sua participação no pleito facilitada pelas legendas, 

como afirma Santos:  

 

[O Major e sua popularidade] Não se constituíam como ameaça. Além 

disso, ele era considerado um ébrio por muitos políticos e não demonstrava 

cobiça de ascensão na carreira política - não teve cargos na mesa diretora 

do legislativo, exceto em caráter interino, e nunca sequer concorreu a 

postos do poder executivo. Nem as greves ameaçavam. Em 1919, por 

exemplo, o empresariado concedeu benefícios aos trabalhadores, mas 

depois recuou e restringiu o que já havia oferecido. O trabalho de Cosme 

melhorava as condições de vida de um e outro, mas não garantia sequer sua 

eleição tranqüila nos pleitos em que concorreu. (SANTOS, 2005:157) 

 

Além do trabalho como rábula, o Major Cosme de Farias também ficou 

conhecido pela sua campanha contra o analfabetismo, por entender que uma das poucas 

maneiras de superar o cotidiano de pobreza e abandono daqueles sujeitos de que 

também era parte integrante, era a instrução. Talvez tenha sido esse também um dos 

diferenciais para que ele mesmo tenha rompido com esse círculo vicioso de quase 

indigência. Tais fatos ficam patentes na fundação da Liga Bahiana Contra o 

Analfabetismo, em 1915: 

 

As ações sociais de Cosme de Farias provavelmente começaram com as 

campanhas ―dos loucos‖ e, depois, ―do ABC‖ pela erradicação da 

ignorância, em 1892. Entretanto, a campanha pela alfabetização de 

crianças, jovens e adultos foi institucionalizada a partir da criação da Liga 

Baiana contra o Analfabetismo (LBA), em 12 de outubro de 1915. O 

trabalho do rábula neste ramo começou décadas antes da obrigatoriedade do 

ensino primário (hoje). (Ensino Fundamenta) para crianças com idade 

acima dos sete anos, que foi determinada pela União em 1963. Pela sua 

manutenção por quase seis décadas e pela intensidade da dedicação  

do Major a ela, inclusive com doação de seus subsídios, percebe-se que a 

Liga foi a organização social mais representativa e a educação, a bandeira 

mais relevante da sua trajetória. Com apenas o curso primário concluído, 

Cosme apostava na educação como uma espécie de redenção e 

possibilidade de ascensão social do pobre. (SANTOS, 2005:65) 

 

Mesmo não perdendo de foco o caráter assistencialista e claro acento oficial da 

campanha contra o analfabetismo e de outros projetos, considero Cosme de Farias uma 

espécie de mediador entre alguns desses sujeitos (público-alvo de suas campanhas) e o 

resto da sociedade (nesse caso, representado por seu aparato jurídico), levando-se em 

consideração o seu prestígio desde as camadas mais populares até as mais abastadas.  

A sua trajetória do Major em si, já aponta a interação entre esses dois universos: 

de origem humilde, estudou até a 4ª série e, como rábula também não podia estar preso 

ao formalismo acadêmico; a possibilidade de sobrevivência e alguma mobilidade 



 

 

social, só seriam possíveis, dentro dos círculos de solidariedade de algumas 

comunidades em Salvador, baseadas ainda na ajuda mútua e costumes e instituições 

como o compadrio. Até mesmo o ambíguo título de Major pode ser analisado sob esse 

ponto de vista: herança da antiga Guarda Nacional, recebeu esta honraria sem nunca 

haver vestido a farda, mas como símbolo de gratidão a um favor prestado. O título pode 

ser considerado também mais um signo de prestígio, dada a importância da carreira 

militar como fonte de mobilidade social para as populações negras e pobres de 

Salvador; além disso, podemos considerar esta honraria uma espécie de 

reconhecimento das velhas Oligarquias baianas ―pelos bons serviços‖ muitas vezes 

prestados pelo Major. 

Uma questão surgida numa conversa
33

 que tive com Mônica Celestino, seria a 

respeito do Major não poder ser considerado uma pessoa pobre; segundo ela, o fato de 

ter pai marceneiro, profissão que no final do século XIX e início do XX, tinham grande 

importância; ele foi ajudado por algum padrinho rico, chegando a morar com essa 

pessoa durante parte da sua formação, e depois se tornou jornalista e funcionário 

público. Ou seja, a pobreza, ou melhor, a opção pelos pobres, teria sido uma escolha de 

Cosme; ele distribuía o próprio salário e, muitas vezes ficava sem ter o que comer em 

sua própria casa. 

Postulo que apesar de financeiramente o Major se encontrar numa situação 

superior, ele nunca faria parte de uma elite, levando-se em consideração a sua própria 

origem. Alberto Heráclito, no já citado artigo ―O Trem da Alegria ou a Modernidade 

chegou a Bahia...‖.
34

, no qual fez um estudo de corte da historiografia baiana dos anos 

de 1990, indica um sujeito chamado João de Adão, rico empresário do ramo da estiva, 

descendente de escravos e morador do ―mestiço‖ bairro do Barbalho, e que fora 

trabalhado por Amélia Maraux: 

 
As roupas de seus familiares eram preferencialmente estrangeiras, bem 

como os hábitos alimentares da casa. Com todo essa capacidade de 

consumo – excepcional para a categoria -, Adão não fora morar nos solares 

brancos dos bairros da Vitória, da Barra ou da Graça. Adão devia conhecer 

muito bem o significado do imperativo da expressão ―cada macaco no seu 

galho‖, para as sociabilidades baianas (FERREIRA FILHO, 2007: 23)  
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Mesmo que posteriormente tenha feito essa ―opção pela pobreza‖, o fato de ter 

nascido pobre, mulato e filho de figuras populares já seria um entrave para alguma 

mobilidade social e, principalmente para o reconhecimento desta.  

 

A ascensão social das pessoas de cor, apesar de se processar com relativa 

facilidade, não é sem consequência para os que a atingir. (...) Uma vez que 

para adquirir status, o escuro necessita assimilar-se culturalmente e 

socialmente ao branco adotando a sua ―epiderme social‖, ele é muitas vezes 

censurado por ser ―metido a branco‖ ou ―por não querer ser de cor‖ 

(AZEVEDO, 1955:77) 

 

 O Major pertencia a um grupo que era conhecido como ―remediado‖, expressão 

usada para designar famílias pobres que tinham ao menos o dinheiro para comprar o 

remédio
35

. Quanto ao apadrinhamento, essa era uma alternativa de driblar as 

dificuldades desse universo de pobreza, em que muitos desses indivíduos estavam 

inseridos; sendo que muitas vezes era a única forma de ter acesso a capitais simbólicos 

como a educação: 

 

Um dos mecanismos que ajudam essa integração [ascensão ao mundo 

branco] é a proteção e a ajuda que muitos padrinhos e madrinhas dão a seus 

afilhados de cor, educando-os em suas próprias casas, ou proporcionando-

lhes emprego ou encaminhando-lhes aos estudos secundários e superiores e, 

muitas vezes, continuando a orientá-los e protegê-los. Esse é mesmo uma 

das principais funções de tal sistema de parentesco espiritual. (AZEVEDO, 

1955:184) 

 

 

O próprio Cosme de Farias passou ele mesmo a reproduzir esses mecanismos da 

ajuda e proteção do qual fora beneficiado, sendo incontável a quantidade de afilhados 

durante o curso da sua vida, sem contar os filhos adotivos: 

 

Apesar da fama, o Major não deixou descendente. Também não ficaram 

parentes consangüíneos de primeiro grau, porque seu único irmão morreu 

ainda pequeno. Ele tinha uma legião de afilhados – no passado, era hábito 

comum agradecer alguém por um favor, dando lhe um filho para batizar –, 

criou uma jovem chamada Delza Santiago da Cruz que faleceu antes de ter 

filhos11 e deixou um herdeiro a quem se referia, ainda em vida, como filho 

adotivo - o Antônio Fernandes Pinto. Ao longo dos anos, a imprensa lhe 

atribuiu outros filhos adotivos, incluindo um rapaz conhecido como 

Jayme12, mas não há provas sobre isso. Acolhido aos 15 anos, em 1954, 

Pinto não foi adotado oficialmente nem morou em definitivo com o casal 

Farias, mas acompanhou o cotidiano do ―pai‖ e o ajudava nas tarefas do dia 

a dia. Com a ajuda de Cosme, formou-se em professor primário e, depois, 
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em direito na Faculdade Cândido Mendes no Rio de Janeiro. (SANTOS, 

2005: 20) 

 

Uma outra questão surgida nessa conversa com Mônica Celestino, foi a respeito 

da categoria etnico-racial das pessoas assistidas por Cosme. A mesma argumentou que 

pelos dados a que teve acesso, realmente, talvez a questão racial não o tenha 

preocupado mais que a questão da pobreza, mas é inegável que esse é um binômio (cor 

e pobreza) seria praticamente inseparável, mesmo levando-se em consideração as 

possibilidades e mecanismos de mobilidade social, existentes na cidade, conforme os 

documentos citados por ela, e que posteriormente eu também encontrei, e que me 

aprofundarei em outro capítulo. A questão étnico-racial não pode ser separada da 

questão sócio-econômica, o que pode identificado nos objetivos de cada documento, 

para atender determinadas demandas de parte da população (como autorizações para 

casamento e ingresso nas Forças Armadas), nas regiões em que a maioria dos 

envolvidos nos processos residia, com o centro antigo de Salvador, local onde manteve 

a maioria dos seus escritórios e que já vinha sofrendo um processo de proletarização; 

além da chamada periferia de Salvador. O próprio Cosme de Farias morava numa 

região considerada periférica, numa casa simples, sendo esse o único bem que possuía: 

 

Depois de sua saída de Paripe, local onde nasceu, Cosme habitou dos anos 

1920 até novembro de 1960 um sobrado na antiga Rua das Verônicas (atual 

Rua São Francisco), número 26, de onde se transferiu para a Rua 28 de 

Setembro e posteriormente para a Quinta das Beatas, em 1965. Registrado 

em nome da sua esposa, o imóvel onde o rábula morou por mais tempo foi 

arrematado em hasta pública em 1917, do acervo do Coronel Carlos 

Augusto de Barros Palácio, por três contos e quinhentos réis. (SANTOS, 

2005:21-22) 

 

O Centro antigo de Salvador foi o local onde manteve a maioria dos seus 

escritórios e que já vinha sofrendo um processo de proletarização, entendendo esse 

fenômeno como um deslocamento das elites da cidade para outros pontos, e a crescente 

apropriação destes espaços pelas classes subalternizadas, ganhadeiras, quituteiras, 

aguadeiros e tantos outros prestadores de serviço; e posteriormente, o nascente 

operariado baiano, que também é oriunda desse passado escravista. 

 

 

 



 

 

Capítulo II   

Rábulas: a justiça vista de baixo 

 

2.1   O “Dotô” que não era doutor... 

 

Como problematizado no capítulo anterior, Cosme de Farias é considerado o 

último grande rábula do país. Estes eram os advogados provisionados, que não tinham 

realizado a aprendizagem jurídica na universidade. Além dele, dois grandes nomes desta 

atividade profissional foram Luiz Gama
36

e Evaristo de Moraes
37

·. O primeiro atuou 

entre as décadas de 1860 e 1880, na cidade de São Paulo e região circunvizinha. Seus 

principais clientes e sujeitos defendidos foram sujeitos escravizados ilegalmente. 

O segundo atuou no fórum de 1894 até 1939, do século passado, na cidade do Rio 

de Janeiro, tendo como defendido escravos, trabalhadores livres, prostitutas, além de 

autores de crimes passionais. Ambos dividiram a cena jurídica com bacharéis, juízes, 

desembargadores e outros jurisconsultos. 

Os três personagens citados têm em comum além do trabalho como rábula, o 

engajamento político e também uma produção jornalística e literária. No caso de 

Evaristo de Moraes, a função foi desempenhada no início da carreira, pois se graduou 

em direito aos 45 anos. Os outros dois exerceram essa atividade por toda a vida, e nela 

ganharam maior notoriedade. A própria trajetória dos dois se confunde com o 

antiformalismo acadêmico que a função nos remete. 

Também em comum Cosme de Farias, assim como Luiz Gama, veio das camadas 

subalternizadas da sociedade, ultrapassando obstáculos e restrições legais, muitas 

sofridas na própria pele, essa experiência foi mais contundente no caso de Gama que foi 

ilegalmente escravizado; mas talvez, um dos fatores que mais aproxime (mesmo não 

sendo o único determinante) essas duas trajetórias, tenha sido a aquisição da leitura por 

ambos. O contato a leitura e escrita, o jovem Luiz Gama teve quando esteve ilegalmente 

escravizado, foi alfabetizado por um membro da família
38

 que detinha a sua posse; 
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Cosme de Farias teve oportunidade de morar com padrinhos e receber educação formal 

em uma escola. 

 

A existência de escravos alfabetizados implicava na aquisição e uso de um código até 

então prerrogativa dos brancos, mas principalmente sua adequação aos valores e 

necessidades dos cativos e sua subordinação às circunstâncias do ser escravo. A 

escrita poderia ser usada como elemento de afirmação social, não tanto nas 

mediações com a sociedade mais ampla, mas nas relações intragrupos sociais, ou 

seja, no contexto dos grupos heterogêneos dos dominados, no interior das formas de 

hierarquia existentes entre eles  elemento a ser exibido (com bastante orgulho) 

entre homens e mulheres escravos e forros, da mesma maneira que exibiam armas e 

dinheiro, suas vivências relativamente autônomas: morar só, agenciar seus trabalhos, 

ter suas amantes. (WISSENBACH,...: 9) 

 

A educação foi decisiva em ambos os casos, pois de posse desta, os dois 

conseguiram acionar por conta própria dispositivos legais de proteção – no caso de 

Gama para si mesmo, e Cosme de Farias, de início, um jovem pobre e negro, que 

conheceu quando trabalhava como repórter -, neste processo começaram promissoras 

carreiras de rábula. Interessante notar também, que a educação dos dois foi possível 

graças às redes de solidariedade em que estavam inseridos. 

Se estes três sujeitos tiveram forte participação nas lutas sociais de seus tempos, 

nos casos de Luiz Gama e Evaristo de Moraes são notadas na causa abolicionista. 

Azevedo em trabalho indicado sobre a atuação de Gama enfatiza as atividades dos 

advogados e demais sujeitos ativos na área como simpatizantes e apoiadores ativos na 

causa da Abolição.  

 

O fato de os escravos efetivamente buscarem, nesses bacharéis e rábulas, o 

apoio de que precisavam em suas lutas pela liberdade indica, portanto, 

outras possibilidades de leitura do papel que esses profissionais 

desempenham. Sem dúvida, a presença e as pressões dos escravos nos 

tribunais são fundamentais para se entender o processo da constituição do 

movimento abolicionista em São Paulo. No entanto, seria impossível contar 

essa história sem atentar para atuação das pessoas que, nos tribunais, se 

associarem a eles na busca pela alforria. A trajetória de Luiz Gama e de 

alguns outros advogados de seu grupo pode ser um meio de entender de 

forma mais densa essa relação, possibilitando, assim, chegar aos 

significados que os contemporâneos atribuíram às suas atuações dentro e 

fora dos tribunais, bem como o que elas podem ter representado fora deles. 

(AZEVEDO, 2006:203) 

 

Outro exame nestas trajetórias explicita outro ponto comum em Evaristo de 

Moraes e Cosme de Farias, mesmo este tendo nascido em um período posterior, e ter 

                                                                                                                                                                          

 



 

 

começado a atuar nos tribunais em 1895 – portanto, após a Abolição -, uma 

preocupação com o que iria acontecer com os indivíduos até então escravizados no Pós-

Abolição, principalmente referente a como o mercado de trabalho ia absorvê-los. No 

caso de Cosme, apesar de não ter atuado na causa abolicionista, muitos dos seus clientes 

e/ou o público-alvo dos seus projetos descendiam ou vivenciaram a experiência do 

cativeiro. Esta preocupação, mesmo que em Cosme de Farias tenha sido de outra 

natureza, os levou a defender bandeiras com a alfabetização e a melhoria das condições 

de trabalho. 

 

A ―expiação desse crime secular‖ que foi a escravidão, ele considerava só 

se realizaria quando fosse ―tomada a peito‖ a solução de alguns problemas, 

quais sejam: a extinção do analfabetismo, a preservação moral e material da 

infância; o saneamento do meio rural; a campanha contra o alcoolismo e a 

―decretação de medidas protetoras do operariado, tendentes a melhorar as 

condições do respectivo trabalho‖. (MENDONÇA, 2006: 324). 

 

Além da preocupação com o social um dos pontos comuns na carreira de 

Evaristo de Morais e Cosme de Farias foi a defesa de elementos populares e 

subalternizados, bem como o recorde na impetração de Hábeas Corpus e a defesa de 

prostitutas e maridos traídos, e vários casos de repercussão. 

Outro fato a se notar era o apego excessivo à legalidade, facilmente identificável 

na postura dos três. Apesar do trabalho junto às camadas mais populares da sociedade 

soteropolitana, Cosme de Farias por muitas vezes foi a figura de negociação e de 

possível diluição dos conflitos entre trabalhadores e as classes dominantes nos 

principais conflitos que marcaram a capital baiana no início da República. Além disso, o 

seu alinhamento político a Seabra fez com que muitas vezes defendesse capoeiras que 

trabalhavam como capangas para este político 
39

, entretanto, participou de eventos com 

posturas mais radicais, quando o governo do Estado passou para a corrente política 

adversária: 

 
Cosme de Farias conviveu, negociou e, em certos momentos, cedeu à 

estrutura sócio política, econômica e cultural vigente na Bahia e no Brasil, 

sobretudo durante o ápice do seu ativismo político entre as décadas de 1920 

e 1930, quando ele se declarou adversário do governador Góes Calmon e 

posteriormente manteve-se em oposição aos interventores ―pós-revolução‖. 

―de 1930‖. Seu modus operandi moderado, com ações agressivas como as 

greves ou a manifestação do Quebra-bondes em momentos pontuais, foi 

determinado por esta conjuntura. (SANTOS, 2005:83) 
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No caso de Luiz Gama, este fez parte de uma tendência do movimento 

abolicionista, a qual acreditava que a luta teria que ser travada nos tribunais e nas 

tribunas parlamentares, respeitando inclusive o direito à propriedade privada. Muito 

embora, buscasse nas brechas da lei, mecanismos que embora não garantissem o 

reconhecimento dos homens de cor como cidadãos, preservava o direito destes à 

liberdade, principalmente quando podia alegar a ilegalidade da escravidão, quase 

sempre depois da institucionalização do fim do Tráfico em 1850. Apesar da sua 

aproximação do grupo Caifazes, responsáveis por invasões a fazendas e libertação de 

escravos, a sua ação sempre se deu dentro do terreno da legalidade, mesmo que para 

minar o direito à propriedade. 
40

  

Segundo Mendonça, Evaristo de Moraes, na mais perfeita tradição de 

intelectuais do final do século XIX, seu pensamento se norteou sempre no sentido do 

progresso e da verdade, logo, defendia que só as leis tinham o poder de conduzir o país 

ao mundo civilizado, evitando a quebra da ordem, resultante da via revolucionária, que 

levava à barbárie
41

. 

 

A Lei, segundo sua avaliação, era capaz de fazer com que a ―evolução‖ 

seguisse seu melhor curso, dentro da ordem e com a manutenção da 

harmonia. No caso da abolição, a importância da lei era ainda mais relevante 

porque, tendo a propaganda abolicionista tendo atingido também os escravos, 

fez surgir neles a ―consciência do seu valor pessoal‖, a crença de que era 

―lícita e possível a reação‖. Assim, estabeleceu-se a iminência de uma 

―revolução sangrenta‖, que só pode ser evitada pela lei. Em 1888, ―rebentaria 

revolta violenta, com todos os seus horrores‖ se as autoridades públicas não 

ajustassem o direito ao ―espírito do tempo‖. (MENDONÇA, 2006: 322) 

 

A verdade só poderia ser alcançada a partir de pressupostos científicos, apoiados 

nas várias ciências auxiliares e conhecimentos técnicos, que garantiriam a 

imparcialidade das versões apresentada em juízo, o que só aumentaria a 

responsabilidade dos profissionais de justiça. Enfim, não se pode perder de foco que 

este último e Luiz Gama fizeram da Lei uma arma contra o escravismo e uma 

importante aliada no processo que culminou na abolição.  
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2.2 Entre Magistrados e Marginais 

 

Este talvez seja o diferencial no trabalho de Cosme de Farias: utilizar recursos 

legais para defender majoritariamente homens e mulheres pobres. Entendia que seus 

clientes já sofriam sérias obstruções legais, sociais e econômicas, e a eles deveria ser 

dada a oportunidade de defesa, que prefiro creditar ao mais genuíno princípio 

rousseaniano. Esta prática pode ser observada nos ―folclóricos‖ casos de defloramento, 

nos quais quase sempre defendeu os defloradores. Nestes alegava comumente 

insanidade mental e descontrole emocional dos réus que defendia, como no caso do 

capoeirista Pedro Porreta, ligado ao grupo de J. J . Seabra, acusado de crime de Lesão 

Corporal
42

: A negação da legitimidade do crime pela acusação de insanidade mental do 

réu era uma marca de Cosme de Farias. (OLIVEIRA, 2004: 69)  

O mesmo quando solicitava o não pagamento do selo e taxas judiciárias, por conta 

da extrema pobreza dos clientes, ou a ilegitimidade das provas e da acusação
43

, muitas 

vezes, envolvendo caso de homicidas, latrocidas, etc. 

 

O apelo emocional, o realce das desigualdades sociais, a surpresa ao 

opositor, o humor, o sub-aproveitamento da legislação iriam perpassar toda 

trajetória de Cosme de Farias, em detrimento da lógica jurídica e da 

argumentação forense calcada na razão pura. Havia evocação dos preceitos 

legais, mas nem sempre. Ele explorava principalmente a emoção, para 

convencer delegados, investigadores, juízes e júri popular da inocência ou 

da necessidade de concessão de uma nova chance aos réus. Era ardiloso, 

sagaz, sarcástico e estava sempre pronto para resposta. (SANTOS, 2005: 

45) 

 

O Major demonstrava menosprezo por determinadas evidências que 

incriminassem os réus. Era como se estivesse acima do tempo e de algumas regras. Nas 

suas petições e demais escritos jurídicos usava uma linguagem simples e direta, 

ignorando certas práticas e usos do Direito, com suas citações de Latim e repertório 

rebuscado. Algumas de suas atuações em julgamentos são consideradas históricas, 

relembrados, e envoltos em lendas. Muitos desses casos mereceram o respeito e 

admiração de bacharéis, magistrados e estudantes de Direito, que faziam de suas 

atuações, verdadeiros espetáculos. Atuava sempre na defesa, como no caso de Nozinho 
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da Cocheira, assassino de João de Adão, filho de um dos mais poderosos no controle do 

trabalho da estiva de Salvador, Adão da Conceição
44

.  

 

Assim desbancou o famoso autor de clássicos do Direito Caio Monteiro de 

Barros, no julgamento do Estivador Agdo Eleutério, principal suspeito do 

homicídio de João da Conceição Costa. O crime havia abalado a cidade na 

primeira metade do século XX. As docas estavam divididas entre duas 

facções dos Sindicatos dos Estivadores – a estiva branca e a estiva 

vermelha. (SANTOS, 45: 2005) 

 

Esse fato evidenciou alguns dos conflitos vivenciados por determinados grupos, 

nesse caso os estivadores, bem como o alinhamento político de cada um deles. A escolha 

do Major como advogado de uma das partes pode ser enquadrada como posicionamento 

político. 

Os universos nos quais Cosme de Farias circulava, eram, importantes redes de 

relação e ajuda mútua, muito comuns nas comunidades pobres e negras, da Salvador do 

Pós-Abolição e República, fizeram dele uma espécie de intermediador entre esses 

indivíduos e o poder estabelecido na cidade, representado também por seu aparato 

jurídico. Aliás, essas redes de relações eram importantes também dentro desse nesse 

mesmo aparato jurídico, alcançando as camadas mais influentes da sociedade. 
45

  

Estas redes relacionais também foram utilizadas por Luiz Gama, desde que 

trabalhava como amanuense no tribunal, 
46

 pois o fato de estar nos bastidores da justiça, 

facilitou o entendimento para lidar com mecanismos internos legais e encampar uma 

dura perseguição às brechas dentro da Lei. Além disso, facilitava a aproximação com 

pessoas influentes juridicamente, como magistrados, advogados, políticos, intelectuais e 

jornalistas, o que muitas vezes apressava e/ou dava visibilidade a muitos dos processos. 

 

No vaivém das comunicações, salta aos olhos o fato de muitos dos despachos serem assinados 

pelo secretário Louzada, seguidos da assinatura do chefe de polícia Tito Mattos, mas com uma 

caligrafia que mostram terem sido, na verdade, escritos de próprio punho por Luiz Gama – 

sugerindo o livre acesso e certa cumplicidade do amanuense com pessoas do alto escalão da 

polícia. Louzada de um outro grupo do qual participava Luiz Gama: era maçom. E a 

maçonaria, como veremos adiante, começava, por esses anos, a aderir publicamente a causa da 

emancipação. Nesse caso, tal proximidade provavelmente facilitou o rápido andamento dos 

trâmites para a instauração de um processo cujas bases legais, como também veremos, não era 

assim tão simples como queria fazer crer o amanuense. (AZEVEDO, 2006:205). 
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Cosme de Farias também parecia ter consciência da importância destas redes de 

relações, quando da criação de muitas das organizações e associações, das quais fez 

parte, sempre em conjunto com políticos, intelectuais e pessoas influentes na sociedade 

baiana. 

Uma das bandeiras mais caras ao Major Cosme de Farias foi à luta contra o 

analfabetismo, talvez por sua própria trajetória, enxergasse na educação uma das poucas 

alternativas para se romper o círculo vicioso da pobreza, e também, levando-se em 

consideração um pensamento corrente da época: só uma nação bem educada, seria 

capaz de se conduzir até o progresso. Com apenas o curso primário concluído, Cosme 

apostava na educação como uma espécie de redenção e possibilidade de ascensão social 

do pobre. (SANTOS, 2005: 65) 

Então, em 1915, com um grupo de amigos e notáveis, criou a Liga Baiana contra o 

Analfabetismo (LBA). 

 

As ações sociais de Cosme de Farias provavelmente começaram com as 

campanhas dos loucos e, depois, ―do ABC‖ pela erradicação da ignorância 

em 1892. O trabalho do rábula neste ramo começou décadas antes da 

obrigatoriedade do ensino primário (hoje Ensino Fundamental) para 

crianças com idade acima de sete anos, que foi determinada pela União em 

1963. Entretanto, a campanha pela alfabetização de crianças, jovens e 

adultos foi institucionalizada a partir da criação da Liga Baiana contra o 

Analfabetismo (LBA), em 12 de outubro de 1915. (SANTOS, 2005:65) 

 

A Liga foi fundada na sede do Grêmio Literário da Bahia, na Rua Chile 

(funcionou durante muito tempo no Edf. Bráulio Xavier), contava com a participação de 

poetas e professores. Álvaro Cova, Bráulio Xavier, Antônio Fragoso, Custódio Ferreira 

e Adolfo Sanches eram alguns desses nomes. A Liga durou até poço depois da morte do 

Major e da criação do MOBRAL, e conseguiu chegar até o interior da Bahia, 

conseguindo estimular parcerias entre governos e a sociedade civil. 

 

Pioneira no Estado, a Liga coleciona vários méritos em sua trajetória. Ela 

foi responsável pela inauguração da primeira escola pública destinada a 

alfabetização de adultos e sensibilizou a Diretoria do Colégio Ypiranga – 

uma das instituições de ensino privado mais famosos da capital – para 

acolher gratuitamente analfabetos e ensiná-los a leitura e escrita. Em 1937, 

por exemplo, promoveu comício pela erradicação do analfabetismo, na 

Capelinha de São Caetano, em Salvador, e inaugurou a Escola Livino de 

Amorim, em homenagem ao professor homônimo que ensinou por mais de 

30 anos (SANTOS, 2005: 68-69). 

 



 

 

Cosme de Farias começou a atuar como rábula quando ainda era repórter do Jornal 

de Notícias, atividade que começou a desempenhar aos 19 anos, no início da República 

em 1895. 

Recordista absoluto na impetração de Habeas Corpus, um dispositivo legal que 

permite que os acusados respondam o processo em liberdade, sendo que em alguns 

casos a repercussão foi imensa, como no caso de Sérgia Ribeiro da Silva, a cangaceira 

Dada e, o guarda–civil Vicente Dias dos Santos, o assassino do Coronel da Chapada, 

Horácio de Matos, arquinimigo de J. J. Seabra. Além disso, este recurso foi usado na 

soltura de trabalhadores, como os 36 funcionários grevistas da Companhia Leste 

Brasileiro, entre outros. 

Como dito anteriormente, alguns dos indivíduos defendidos pelo Major eram 

capangas a serviço dos grupos políticos de Salvador, como os capoeiras, que faziam a 

linha de frente no conflito Seabra/Calmon: 

 

A sombra dos capoeiras, muitos políticos importantes assumiram o poder na 

Bahia da Primeira República. Famosos capoeiras registrados pela memória 

na cantiga, na crônica e na literatura, tiveram participação no processo 

político-partidário que compõe um importante capítulo na história social da 

Bahia. Para isso, muitos morreram, outros mataram e outros até 

responderam a processos criminais, compondo um outro capítulo dessa 

mesma história: a história de Cosme de Farias, ―o advogado dos pobres‖. 

(OLIVEIRA, 2004: 108)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

 

Tutelados: Os Meninos do Major 

 

3.1   Entre a orfandade e a menoridade 

 

As políticas de proteção à infância no Brasil, muito mais que medidas que 

visavam pura e simplesmente assistir a menores pobres, podem ser consideradas 

mecanismos de controle social, sob o pretexto de iniciativas educacionais. Políticas 

herdadas desde a época de formação dos Estados-Nacionais e, depois, do crescimento e 

reordenamento das cidades, nas quais as classes pauperizadas tornam-se alvo de 

intervenção estatal, e de intervenções filantrópicas e religiosas. No século XIX essa 

intervenção toma um cunho social e político, personificada em uma nova categoria 

jurídica: o menor. 
47

 

Quase sempre esse essa intervenção tomará a forma de reclusão até a segunda 

metade do século XX, ficando reservado ainda para autores de infrações, porém, desde a 

Colônia o Brasil conta com instituições femininas e masculinas para órfãos
48

 desvalidos 

e bebês abandonados. Uma das instituições-símbolo desse período é a Roda de Expostos 

da Santa Casa de Misericórdia. Esse sistema chega ao Brasil quando já está 

praticamente em desuso na Europa; como foi introduzido por religiosos, refletia 

internamente nos abrigos para órfãos a disciplina do claustro, principalmente em relação 

às meninas desvalidas. 

O século XIX, considerado o ―Século das Luzes‖, também inaugura a era do 

ensino temporal, elementar e dos ofícios mecânicos. No Brasil, após a Independência, 

surgem as primeiras escolas primárias públicas e os internatos para crianças pobres. 

Mas a instituição do ensino primário como uma atribuição do Estado veio com um Ato 

Institucional de D. Pedro II (Lei nº. 16 de18/08/1834). O final do século XIX marca 

também a preocupação com a educação voltada para o trabalho como parte do processo 

de Abolição. Desde a Lei do Ventre Livre pode-se notar que a discussão sobre a 
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formação dos ingênuos
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 era voltada para suprir as demandas do mundo do trabalho, 

bem como a manutenção das relações nesse quadro de mudanças dentro do sistema 

escravista. 

O recolhimento também servia como uma espécie de cativeiro para crianças, posto 

que estavam inseridos numa política de ―limpeza das ruas‖, fruto dos surtos 

civilizatórios que envolveram as grandes cidades no final do século XIX e início do XX. 

Mesmo assim, esses recolhimentos refletiam a diferenciação hierárquica e espacial, 

legitimada pela condição econômica, social (cor da pele) e jurídica (desvalido, 

indigente...). A formação desse menor também era diferenciada, principalmente no caso 

das mulheres: órfãs brancas eram educadas como futuras donas-de-casa, enquanto as 

órfãs de cor para serem domésticas ou função semelhante. Mas ambas eram educadas de 

acordo com ―os misteres do seu sexo‖: costura bordado, culinária e etc.; e tinha 

verdadeiro controle da sua sexualidade dentro dessas instituições. 

O século XX trouxe um modelo de assistência especializado e centralizado, no 

qual um novo modelo de atendimento, vigilância e intervenção sobre os menores: os 

juizados, inspirados no modelo americano, regulamentado pelo Código de Menores de 

1927, ―Código de Mello Matos‖, e que substituiu o Juizado de Órfãos. 

Cosme de Farias em meio a sua política assistencialista representou muitos 

indivíduos e, também se responsabilizou por muitos destes, como no caso das Ações de 

Tutoria que moveu. Muitos dos menores foram acolhidos, patrocinados e mesmo 

apadrinhados por ele. Possivelmente a escolha pelo seu nome tenha sido por ser a 

comunicação mais rápida e fácil com o aparato de justiçada época, sem contar que o 

Juiz precisava confiar na idoneidade do candidato a tutor para encaminhar o menor, e 

Cosme de Farias possuía um prestígio inquestionável. 

O Major foi um veículo de comunicação entre essa população e o aparato jurídico 

do Estado, que modificava algumas de suas ações e instituições, como a transição do 

conceito de orfandade para menoridade. 

 

Bahia, 20 de Abril de 1931. 

Exmº Sñr. Dr. Juiz de Direito da Vara de Orphãos  

 

Tendo o Sñr Major Cosme de Farias, proposto retirar do Asylo 

 de Expostos os menores, M. J. M., parda c/ 8 annos,  
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 J. B., preto com 10 annos e C. J., pardo  também com 10 

 annos, e tendo a Meza da Santa Casa de Misericórdia, concordado em en- 

tregar-lhes os ditos menores attenta a sua idoneidade, rogo a V. Excia 

 nomear tutores para os referidos menores que não tem paes conheci 

dos, tudo de accordo com a Lei Civil  e Compromisso com a Santa Casa.
50

 

 Apresento a V. Excia os meus protestos de estima e conside- 

ração. 

                                                      Deus guarde a V. Excia. 

                                                                           O Provedor 

                                                 Arthur Newton de Lima 

 

No caso acima citado, percebe-se ainda a presença do modelo asilar da Santa Casa 

de Misericórdia, e talvez o mais importante: é o único documento dessa amostra que faz 

menção a cor da pele das crianças. 

 

3.2  Entre noivas, defloradas e emancipadas. 

 

Nas Ações movidas pelo Major, em cinco dos casos foram motivados por 

defloramento
51

, sendo que essas menores, na falta dos pais, precisavam da figura de um 

tutor para que a ofensa fosse reparada com o casamento.  

 

Cosme de Farias, abaixo fir- 

mado, tendo em sua compa- 

nhia a menor E. G. 

 A., com 12 anos 

de idade, a qual fora offendi- 

da em sua honra por Oswaldo 

de tal, e quer  que v. ex. se digne de 

nomeiar tutor da referida me- 

nor de vez que a progenitora 

da mesma, se encontra em lo- 
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gar ignorado e a menor precisar de se casar. 

                   Termos em que 

                             P. deferimento 

Bahia, 14 de Setembro de 1938. 

     Cosme de Farias
52

 

 

Segundo Abreu, apesar da menoridade lhes garantir o direito a proteção, as 

meninas das camadas populares já eram tratadas como mulheres nos discursos jurídicos 

e médicos, e como tal, dadas a vícios, devassidão, perversão, desonra e malícia, 

próprias da pobreza.   

 

Tomo a liberdade de apresentar a V. Excia. A menor J. 

 S, pobre, de Paes ausentes e em logar ignorado, que se diz de- 

florada pelo seu namorado Manoel Cerqueira Lima e que 

carece  

nomeação de um tutor para a apresentação da queixa crime. 
53

 

                               Respeitosas Saudações 

                                                         Edgard Santos 

                                  Commissario da Delegacia da I C. 

Policial 

 

Em alguns desses casos, algumas dessas meninas ficavam na casa de Cosme, ou 

como no relato a seguir, sob o seu patrocínio: 

 

Cosme de Farias, solicitador dos auditórios des- 

ta Capital, tendo sob seu patrocínio a menor 

F. N. S., órfã de pai e mãe 

requer que V. Ex. se digne dar-lhe um curador. 

 Afim de que possa o mesmo cura-se seu in- 

teresse porquanto fora a mesma ultimamente 

ofendida de sua honra, pelo Sr. Carmino de 

Queiroz. 
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 Declaro que a requerida menor tem 16 

anos de idade. Solicita dispensa de selos  por 

se tratar de pessoa pobre e muito confiado na 

bondade e na justiça de V. Ex espera ser atendido.
54

 

                             Pede deferimento 

                  Bahia, 6 de Julho de 1945 

 

Ainda segundo Abreu, as queixas – crime eram registradas por suas mães, quase 

sempre solteiras e trabalhavam fora, não podendo (ou não dando a mesma importância) ter 

uma vigilância maior sobre suas filhas. Ao registrar a queixa, implicitamente estavam 

tentando quebrar o círculo a que estavam presas. Nos casos aqui apresentados, os pais são 

figuras ausentes: 

 

Delegacia de Policia da 2ª Circunscripção da Capital 

                          

                         Bahia, 17 de Dezembro de 1907, 

 

        Ao Exmo Sr Dr Juiz de Orphãos da  

      Capital. 

Tendo se apresentado nesta Delegacia 

a menor M. M. M., 

orphã de pai e mãe, a qual, sendo ouvi- 

da em auto de perguntas, declarou que 

havia sido offendida em sua honra por 

Francisco de tal, taberneiro à Mangueira 

da Calçada do Bonfim, acrescentando 

mais que seo seductor recusa-se ter- 

minantemente a reparar a falta comme- 

ttida, faça apresentar a V. Ex a dita me- 

nor, pedindo para a mesma a nomeação 

d’um representante legal, que, em juízo, 

promova a punição de seus direitos.
55
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                                (...) Julvª de Farias 

                       Delegado da 2ª Cirsc. Policial 

 

Não se pode precisar nesse caso e nos outros que envolvem sedução e 

defloramento, a natureza da relação que a ofendida mantinha com o sedutor/deflorador, 

mas fica claro que em alguns momentos o comportamento das meninas fugia ao 

discurso dominante, do qual tinham consciência, inclusive para defender seus próprios 

interesses, o que não impedia formas diferentes de sociabilidades e afetividade, 

podendo, inclusive, já possuir uma vida sexual anterior ao casamento, ou não possuir o 

comportamento e a liberdade de ir e vir vigiados. 

 

Exm. Sr. Juiz de Orphãos 

 

José Victal da Silva residente a ladeira 

dos Protestantes, nº 2, distrito da Victoria tem- 

do em sua companhia a sua cunhada de 

 nome J. M., com 17 annos de  

edade e cujo pae se encontra no alto sertão, 

requer que V. ex se digne nomear um tutor 

para a mesma, Visto ter sido esta offendida 

 em sua honra e precisar casar-se com urgen- 

cia, facto este que já é v, ex. conhecedor. 

 Confiado na bondade de V. ex. espera
56

 

ser attendido. 

                               P. deferimento 

 

Bahia, 23 de Janeiro de 1932 

José Victal da Silva 

 

Percebemos no discurso do suplicante que ele se coloca como responsável por 

uma família ―sadia‖ e respeitável e que a menor não estava desamparada, ou seja, 

sentia-se responsável também por sua honra. A honra para a mulher, segundo Abreu, 
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atingia todo um corpo social, era o mecanismo que a tornaria capaz de gerar filhos 

fisicamente e mentalmente saudáveis; a mulher honrada seria uma espécie de guardiã 

da família, que bem educada e estruturada, impulsionariam mais facilmente a nação 

rumo ao progresso. Este tipo de crime, muitas vezes fugia a esfera doméstica e envolvia 

a comunidade, que assumia uma postura de vigilância e justiça. A família do caso 

acima, assume a postura de vigilância, porém, fica muito restrito ao ambiente 

doméstico, cabendo ao Major e ao Juiz de Órfãos o papel da comunidade.  

O casamento era uma espécie de reconhecimento e legitimação da ordem 

estabelecida, portanto a jovem quando acionava esse dispositivo legal, tinha 

consciência desse discurso e de alguma forma queria fazer parte ou permanecer nesse 

mesmo sistema. Para algumas poderia ser uma oportunidade de mobilidade social, e 

quem sabe o rompimento com um círculo de pobreza e preconceito. Para todas: um 

título de honestidade. 

 

Cosme de Farias, tendo em sua companhia, tem - 

porariamente, a menor N. R. N., 

com 16 anos de idade, orfã de pai e mãe, vem 

requerer a v. Excia. que se digne nomear um tutor 

para a mesma, afim de que este, possa dar-lhe o  

devido consentimento para o seu consentimento.
57

 

 Solicita dispensa de selos, por se tratar de pessôa 

pobre e muito confiado na bondade e justi –  

ça de V. Excia. espera ser atendido. 

                                          P. deferimento. 

                         Bahia; 21 de Outubro de 1944. 

                             Cosme de Farias 

    

Este é um modelo de família cuja conduta é baseada nos seguimentos mais 

abastados, e a mulher seria desobrigada de trabalhos produtivos, o que não significa que 

essas mulheres não tivessem que trabalhar e contribuir com a renda da família, mas em 

profissões consideradas femininas e em ambientes domésticos. 
58
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Cosme de Farias, morador a rua de  

São Francisco, 26, subdistrito da Sé, 

desta Capital, tendo sob o seu am- 

paro a jovem A. F. 

 S., com 19 anos de idade, or – 

fã de pai e mãe, vem requerer a V.  

Excia  que se digne nomear um tu- 

tor para a mesma, afim de que este 

possa dar a mesma necessário con – 

sentimento para casar – se com o  

Sr Pedro Alves Campos, artista, 

 Brasileiro e residente á rua Pacífico 

Pereira, zona da Vitória. Solicita dis- 

p
59

ensa de selos por tratar-se de pes –  

soa pobre e muito confiado na bonda –  

de e na justiça de V. Excia espera ser  

atendido. 

                               P. deferimento 

         Salvador, 18 de Outubro de 1950.   

 

Além do formato de praxe em que se dirigia aos juízes, podemos observar como 

alguns dados se repetem, como a referência a alguns bairros como a Vitória; além 

disso, existe também a referência a profissão do noivo: artista: 

 

Cosme de Farias, 

brasileiro, residente na rua de  

São Francisco, nº26, distrito da 

Sé, tendo em sua companhia 

temporariamente a menor M. 

J. B., brasileira, na –  

tural deste Estado com 17 anos 
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de idade, vem requerer a V. Exª  

para fins de casamento que se 

 digne nomear um tutor para lhe 

 dar o devido consentimento.
60

 

 Confiado, pois na bondade 

E na justiça de V. Exª espera ser 

 atendido. 

                P. deferimento 

Bahia, 1º de Abril de 1940. 

      Cosme de Farias 

 

No caso a seguir, um caso atípico, um rapaz solicita um tutor para que este lhe 

desse autorização para casar, e parece evocando artigos específicos do código civil de 

1916: 

 

Cosme de farias, brasileiro, maior, casado, fun-  

cionario publico estadoal e residente a rua das  

Verônicas nº29, sub-distrito da Sé, sem bens nem  

Renda de espécie alguma, vem de acordo com 

Os arts.  70, 72, 73 e74 do Código do Processo 

 Civil, pedir os benefícios da Justiça gratuita, 

E lhe sendo esta defendida, requer a V. Exª o seguinte: 

                           Que tendo em sua companhia 

 o menor J. C. P., com 20 anos de edade, 

nascido a 9 de abril de 1927, filho de Colarinda 

 Costa dos Santos, já falecida, e como vae o di –  

to menor, contrair núpcias com a senhorita Yêda 

 Fonseca Villas Boas, precisando o mesmo de um 

tutor para lhe dar o devido consentimento, vem 

 pedir a V. exª, sua nomeação para esse encargo.
61

 

 Requer mais ainda, logo que seja alendido  

na sua pretensão, se digne esse juízo de mandar 
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 devolver a certidão de edade mediante sim- 

ples recibo. 

                                         N: termos 

          P. deferimento 

Bahia, 1 de Dezembro de 1947 

       Cosme de Farias 

 

Reaparece a referência ao local onde mantinha o escritório: 

 

Cosme de Farias, brasileiro, e  

Residente a rua de São Francisco, 26, distrito  

da Sé, desta Cidade, tendo em 

 sua companhia a menor F. 

S. A, com 15 anos 

 de idade e órfão de pae e mãe 

 vem requerer a V. Ex que se digne  

 nomea-lo tutor para a mesma 

 afim de que esse possa dar-lhe 

 o consentimento para o seu 

 casamento com o Sr Nelson Machado da 

 Silva.
62

 

 Declara o peticionário que dei 

xa de juntar ao presente requerimento 

 as certidões de óbito dos paes da 

 dita menor visto ignorar o lugar 

 em que os mesmos faliceram. 

 Assim, pois, muito confiado na 

 bondade e na justiça de V. Ex. espera 

 ser atendido. 

                             P. deferimento 

Bahia, 12 de Agosto de 1946. 

    Cosme de Farias  
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Mesmo não mudando o formato dos requerimentos que fazia, precisamos prestar 

atenção em conceitos como ―orphã de mãe e pae (sic)‖, pois o conceito de órfão antes 

do Código Civil de 1916, era aquele que estava fora do pátrio poder, sendo que se 

referia apenas ao pai. Nessas condições, será que o major afirmava que a órfã estava em 

sua companhia para que ela não fosse recolhida em alguma instuição? 

                       

Ilm e  Exm Sr Dr Juiz de Orphãos 

 

Diz Cosme de Farias que tendo 

 em sua casa a menor M.  

S. P, de 15 anos de idade e orphã  

de mãe e  pae, (...) desejando cazar   

 a mesma vem requerer a v. ex. que se 

 digne a nomear um tutor para a 

 mesma, afim deste dar-lhe o con- 

sentimento.
63

 

                            Nestes termos 

                                  P. deferimento 

             Bahia, 2 de Janeiro de 1914. 

                Cosme de Farias 

 

Quando esses menores procuravam a intercessão do Major, queriam a 

oportunidade de cuidar dos próprios interesses com maior autonomia, o que em alguns 

casos não significava casamento e, a meu ver solicitavam um tutor para emancipá-los: 

       

Cosme de Farias, residente na rua 

de São Francisco, nº 26, distrito da Sé, desta 

Cidade, tendo em sua companhia a senho –  

rinha L. O., com 16 anos de 

idade , órfã de pae e mãe, vem requerer a V. Excia 

que se digne a dar-lhe um tutor afim de que 

este trate dos seus interesses, visto ser 

ela pobre e não ter nenhum parentes.
64
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Solicita dispensa  de selos por se tratar  

de pessoa proletária  e muito confiado na 

bondade e na justiça de v. Ex. espera ser 

atendido. 

 

                     P. deferimento 

           Bahia, 15 de Fevereiro de 1946. 

                 

               Cosme de Farias 

 

No caso abaixo, além das características citadas, vem anexada ao documento a 

Certidão de Nascimento do menor, na qual vem explicitado que é filho ilegítimo. 

Cosme se coloca como padrinho do dito menor: 

 

Cosme de Farias, padrinho de A. 

J. P., com 17 annos, de edade, or- 

phão de pae e de mãe, nascido na “Ma- 

ternidade Climério de Oliveira” requer 

 que V. Ex. se digne nomear um tutor 

 para o mesmo, afim de que este cui- 

de dos seus interesses na forma da lei.
65

 

 Muito confiado, pois, na bonda- 

de e na justiça de V. ex. espera ser 

 attendido. 

            P. deferimento. 

     Bahia, 8 de Março de 1934. 

           Cosme de Farias 

  

 

Exmo. Sr Dr Juiz de Órfãos 

 

Cosme de Farias, tendo em seu poder 
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 o menor H. A. B., 

 orfão de pai e mãe, requer de 

V. Excia se digne a nomear um tutor 

 para o mesmo afim de que possa 

 tratar de seus interesses. Confiado
66

 

 pois, pela bondade de V. Excia espe- 

ro ser atendido. 

                     P. deferimento 

       Bahia, 10 de abril de 1943 

                    Cosme de Farias 

 

3.3 Aprendendo a ser soldado 

 

A Escola de Aprendizes da Marinha, juntamente com a Escola de Aprendizes 

Artífices, era uma das instituições que tinham entre os seus pressupostos, receber 

contingentes de crianças desvalidas, principalmente egressos da Roda de Expostos da 

Santa Casa de Misericórdia e voluntários - que inscreviam seus filhos mediante 

pequeno soldo -, sob o discurso de formar cidadãos amantes da Pátria, o ―soldado 

ideal‖. Essa idéia ganhou novo fôlego com o advento da Guerra do Paraguai
67

, na qual, 

além dos expostos e dos voluntários, crianças eram recrutados à força, bastava estarem 

desacompanhadas ou não poderem comprovar que alguém detinha o seu pátrio poder. 

Como crianças estavam sendo mandadas à Guerra, caiu o número de voluntários, 

que sempre foram maioria na instituição, o que não quer dizer que esse contingente 

deixou de existir. Apesar da expressão ―voluntário‖, o menor geralmente era enviado 

pelos pais ou por um tutor, em troca do pagamento. Uma vez internado os menores 

recebiam alimentação, educação elementar e treinamento militar, caso não se adaptasse, 

poderiam ser transferidos para a escola de Artífices. Muitas vezes era a única chance de 

alguns meninos estudarem ou mesmo se alimentarem. Desde o momento em que 

começou a se pensar o destino dos ingênuos e o destino da mão- de - obra após a 

Abolição, a Escola de Aprendizes foi colocada como alternativa, portanto, pode ser 

considerado um reduto da população negra··, que além do recrutamento à força, 
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percebeu ali, chances de melhoria nas condições de vida, ingressando na carreira 

militar. 

R. S. B., 

orfão de pai e mãe, desejando matricular- 

se na Escola de Aprendizes de Marinheiro 

deste Estado, requer que V. Exª  se digne dar- 

lhe um tutor e bem assim oficiar ao  ilustre Co-  

mandante daquele estabelecimento declaran 

do que os peticionários tem permissão pa 

ra ser ali matriculado.
68

 

                           P. deferimento 

           Bahia, 17 de Maio de 1940. 

R. S. B. 

 

Notar que no caso acima é o menor que faz e assina a petição. 

 

O. J. C., 

com 20 annos de idade e 

orphão, desejando alistar-se 

no Exercito Nacional, re- 

quer que v. ex. se digne no- 

mear um tutor para o suppli- 

cante, afim deste dar-lhe a  

devida permissão. 
69

 

 Solicita dispensa de sellos, 

Por ser paupérrimo. 

            P. deferimento. 

Bahia, 26 de Janeiro de 1938. 

   O. J. C. 
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 Essa ação também sugere que a entrada nas forças armadas seria a chance de 

garantir o futuro, apesar da alegação de extrema pobreza e não pagar a despesa dos 

selos era uma praxe dos documentos expedidos por Cosme. 

 

                    Exm. Sr. Dr. Juiz de Direi 

                   to da Vara de Orfãos 

 

Cosme de Farias, tendo em 

 sua  companhia. A. M. 

 S., com 17 anos de ida 

de orfão de pae e mãe, requer 

 que V Exª se digne nomear um 

 tutor para o mesmo afim de que 

 este lhe dê consentimento para tra 

balhar na Marinha Mercante.
70

 

  Confiado pois, na bondade  

e justiça de V. Exª espera ser aten 

dido. 

               P. deferimento 

Bahia, 4 de Abril de 1940. 

           Cosme de Farias 

 

Esse pedido também sugere a possibilidade profissionalização e tentar seguir 

alguma carreira dentro das forças armadas, conseguindo ao menos, autonomia 

financeira. 

O que talvez seja a tônica de todas as ações movidas por Cosme seja a 

necessidade de muitos desses indivíduos representados precisarem de autonomia para 

lutar pela própria sobrevivência, e a menoridade também acabe se tornando um entrave 

para que isso aconteça. 

Esses menores com a ajuda do Major conseguiram fazer da tutela um mecanismo 

para driblar a própria menoridade, que não passava de um manto que continuava os 

invisibilizando perante o Estado, com exceção das defloradas que tinha no escudo da 

menoridade a chance de ter garantias legais por esse mesmo Estado. 
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CONCLUSÃO 
 

Tentei ao longo desses capítulos versar sobre o Pós-Abolição, menoridade e 

pobreza em Salvador, a partir de Ações movidas pelo Major Cosme de Farias. 

Esse trabalho não poderia ser feito sem a mediação de uma bibliografia que 

desse conta de como a historiografia vem tratando o Pós-Abolição e as relações 

desenvolvidas pelos sujeitos envolvidos nesse contexto. Além disso, precisei me 

envolver com uma literatura que dissecasse a categoria jurídica menor e, a História da 

Criança no Brasil. 

Foram importantes discussões acerca de instituições e profissionais que fizeram 

da lei mecanismos de inserção social para muitos indivíduos das classes subalternizadas, 

que viam no aparato jurídico entraves para sua própria autonomia e sobrevivência. 

Cosme de Farias aparece como o elemento mediador entre as classes 

subalternizadas e as classes dominantes, tornando-se uma espécie de referencial para as 

classes populares, por causa da sua origem, cujas dificuldades foram superadas muitas 

vezes, pelos laços de solidariedade próprios de algumas comunidades da Salvador da 1ª 

República. As Ações de Tutoria analisadas podem ser consideradas como uma extensão 

dessas relações de ajuda mútua, reapropriadas por sujeitos que decidem enfrentar uma 

sociedade desigual, com as armas por ela oferecida, ou seja, dentro do seu próprio 

aparato legal. 
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