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RESUMO 
 

 
 
 
 
O presente trabalho busca discutir as principais características das ações de reescravização na 

cidade de Feira de Santana e região, especialmente as ações de manutenção de liberdade, no 

período que perpassa os anos de 1871 a 1884, atentando para as estratégias usadas pelos sujeitos 

nesse procedimento e para o intermédio da justiça na resolução de conflitos entre senhores e 

“libertos”. Para isso foram selecionados processos cíveis, os quais se encontram no Arquivo 

Público do Estado da Bahia, APEB, e demonstram que a reescravização, assim como em outras 

partes do Império, foi uma ameaça aos homens e mulheres livres e libertos, ao mesmo tempo em 

que ratifica o sentimento de instabilidade vivenciado por esses sujeitos, que, às vezes, apesar de 

reconhecidamente viverem como livres por muitos anos, ainda precisavam voltar à justiça para 

consolidar seus direitos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: reescravização; direito; Feira de Santana. 

 

 
 
 



ABSTRACT 
 

 

 
The present work seeks to discuss the main characteristics of the re-enslavement actions in the 

city of Feira de Santana and region, especially the actions of maintaining freedom, in the period 

from 1871 to 1884, paying attention to the strategies used by the subjects in this procedure and 

for the intermediary of justice in the resolution of conflicts between masters and “freedmen”. For 

that, civil processes were selected, which are in the Public Archive of the State of Bahia, APEB, 

and demonstrate that re-enslavement, as in other parts of the Empire, was a threat to free and 

freed men and women, at the same time. which confirms the feeling of instability experienced by 

these subjects, who, sometimes, although admittedly living as free for many years, still needed to 

return to justice to consolidate their rights. 

 

KEYWORDS: re-enslavement; right; Feira de Santana.
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1. Introdução 
 
 

“Em 1841, Solomon Northup é um negro livre, que vive em paz ao lado da 
esposa e filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que o leva a outra cidade, 
ele é sequestrado e acorrentado. Vendido como se fosse um escravo, 
Solomon precisa superar humilhações físicas e emocionais para sobreviver. 
Ao longo de doze anos, ele passa por dois senhores, Ford e Edwin Epps, que, 
cada um à sua maneira, exploram seus serviços” 1.  

 
O trecho acima caracteriza a sinopse do filme 12 anos de escravidão e foi citado no 

intuito de chamar atenção para uma questão: a instabilidadevivenciada por sujeitos como 

Solomon Northup, personagem principal que demonstra como as condições em que a liberdade 

era realizada nem sempre garantia segurança ao liberto nas Américas.  

Durante os anos de escravidão no Brasil tal instabilidade foi sentida de diferentes 

maneiras, uma delas era através da possibilidade da revogação da alforria por ingratidão,como 

assim previa as Ordenações Filipinas, no seu livro 4, título 63, vale salientar que tal revogação 

chegou ao fim com a aprovação da Lei n° 2.040 de 28 de setembro de 1871, também conhecida 

como “Ventre Livre”. Nos anos finais da escravidãotambém não foi diferente e essa instabilidade 

foi sentida, como assim ressaltaSidney Chalhoubao descrever: “o drama social vivido por 

homens, mulheres e crianças que foram vítimas da escravização ilegal ou viveram 

constantemente ameaçados no Brasil do século XIX”. O autor chama a atenção de “liberdade 

precária” em que muitos libertos viveram, caracterizando como:  

“as várias formas de alforria obtidas a título precário (sob condição de 
prestação de serviços por período longo ou indeterminado, mediante 
endividamento etc.), às ameaças de reescravização, de escravidão ilegal, de 
ter a mobilidade limitada pela suspeição da polícia, que tendia a achar que 
todo negro era escravo até provar em contrário, e assim por diante” 2.  

 

Embora essainstabilidade tenha sido pontuada acima em dois momentos distintos, sendo 

que o primeiro deles faz menção a um contexto em que a escravidão ilegal era amparada em 

leipor meio das Ordenações Filipinas e vigorava no sentido de “restringir a liberdade conferida 

mediante a possibilidade de revogação das alforrias concedidas pelos senhores, caso aquele que 

foi beneficiado incorresse em ingratidão contra aquele responsável pela concessão da alforria” 3. 

Segundo Pinheiro: “De acordo com o dispositivo legal, a alforria, entendida como uma doação da 

liberdade poderia ser revogada quando o liberto não reconhecesse tal benefício e cometesse 

                                                      
 
112 anos de escravidão. Direção: Steve McQueen. Produção: EUA/Reino Unido, 2013. 
 
2 CHALHOUB, Sidney. Precariedade estrutural: o problema da liberdade no Brasil escravista (século XIX). In 
Revista História Social, 2010, pág.39.  
 
3 BARRETO DE SÁ, Gabriela. O crime de reduzir pessoa livre à escravidão nas casas de moradia da justiça no Rio 
Grande do Sul (1835-1874). Florianópolis, SC, 2014, pág. 66.  
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algum ato que prejudicasse a autoridade moral, as finanças e/ou a integridade física do ex-

senhor”4.  

No segundo momento, essa instabilidade é, traduzida através do termo “liberdade 

precária”,observada nos anos finais da escravidão por Sidney Chalhoub, e faz menção a um temor 

vivenciado por uma camada da sociedade de ser reduzida à escravidão, seja por conta dapolícia 

da corte que: 

“passou o século XIX a prender pessoas de cor sob a dupla suspeição de que 
fossem escravas e que estivessem fugidas, seja ainda por conta de um 
contexto em que era complexo saber se uma pessoa de cor era ou não 
escrava ou ainda em virtude de um decreto do governo imperial que 
determinava a obrigatoriedade do registro de óbitos e nascimentos” 5. 
 

 O fato é que apesar de terem suas especificidades marcadas para cada contexto,esses 

dois momentos apresentam algo em comum: a possibilidade do retorno à escravidão. 

Uma pessoa de cor de posse de sua liberdade poderia retornar a escravidão através das 

ações de reescravização, como assim chamou Keila Grinberg. Ao analisar as 402 ações de 

liberdade que chegaram à Corte de Apelação do Rio de Janeiro, a autora classificouestas ações 

com base nos motivos que lhe deram origem:  

“carta de alforria, ventre livre, compra de alforria, tráfico e tantos. Revendo, 
porém, a forma como classifiquei estes processos, percebi que muitos deles 
apresentavam uma diferença cabal, embora a maior parte fosse efetivamente 
constituída por ações de liberdade, um número expressivo foi classificado, 
no século XIX, como manutenção da liberdade ou ação de escravidão” 6.  
 

Ainda segundo a autora, esses processos de manutenção da liberdade e/, ou, ações de 

escravidão não poderiam ser classificados juntamente com as ações de liberdade, porquehavia 

uma diferença entre as mesmas que iam além dos argumentos apresentados. Ao notar que havia 

algumas das ações que se distinguiam das ações de liberdade, Grinberg as denominou como 

ações de reescravização, porque ao invés da passagem do estado de “escravidão” para o estado de 

“liberdade”, que ocorria nas ações de liberdade, os processos de reescravização tratavam de 

discutir as possibilidades e a própria legitimidade da passagem da “liberdade” para a 

“escravidão”. 

 Assim, pode-se considerar como ações de reescravização tanto as chamadas “ações de 

manutenção de liberdade”, iniciadas por libertos que pretendiam defender na justiça o direito de 

manter sua condição jurídica mediante a ameaça de reescravização, quanto às ações de 

escravidão, iniciadas por senhores que pretendiam reaver escravos que supunham ser 

                                                      
4 PINHEIRO, Fernanda Domingos. As ações cíveis de restituição da liberdade: os libertos sob novo domínio 
senhorial. 7º Encontro Escravidão e liberdade no Brasil Meridional, Curitiba, 2015, pág. 1.  
 
5 CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2012.  
 
6 GRINBERG, Keila. Reescravização, direitos e justiças no Brasil do século XIX. In: LARA, Silva Hunold; 
MENDONÇA, Joseli Maria Nunes (orgs.). Direitos e Justiças no Brasil: Ensaios de história social. Campinas: 
Editora da Unicamp, 2006, pág. 5-6.   
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indevidamente tidos como livres. 

Atualmente, embora o pesquisador se depare com uma rica historiografia acerca da 

escravidão, é importante destacar que as discussões sobre essa temática longe de chegarem a uma 

conclusão definitiva apenas demonstram que ainda há muito a ser estudado. 

Nos estudos sobre Feira de Santana e região, quase não há referência sobre o tema, 

apenas um trabalho aborda tangencialmente as ações de reescravização, a dissertação de Flaviane 

Nascimento7, da qual tratarei com mais vagar adiante, mas é importante ressaltar que esse 

trabalho parte das questões levantadas pela mesma, a qual faz uma análise descritiva dos 

documentos citados nesse texto, análise essa voltada especialmente para uma ideia de “viver 

sobre si”. A autora também trabalha com as ações de reescravização, contudo faz uma análise 

mais geral sobre o tema. O trabalho que segue busca ir além das questões pontuadas por 

Nascimento na medida em que discute de maneira mais específica sobre as ações de 

reescravização, sobretudo as ações de manutenção de liberdade numa abordagem regional e 

também geral, atentando para o papel do Direito e as leis, as quais os escravos se apoiaram ao 

recorrerem à justiça8.    

Dessa forma, partindo das contribuições que tal estudo apresenta,o interesse no temada 

reescravização entre 1871 a 1884 no município de Feira de Santana surgiu da busca em 

compreender um pouco mais sobre tais ações, atentando para as suas especificidades, 

legitimidade perante o Direito e ainda para as “estratégias” usadas pelos escravos e senhores 

nessas ações que se refletem nas lutas desses sujeitos, resultando assim na elaboração de um 

Artigo Científico.  

O marco inicial, o ano de 1871, foi escolhido por conta da Lei do Ventre Livre, a qual 

proporcionou mudanças significativas nas relações entre senhores e escravos, sobretudo por 

reconhecer e legitimar “direitos costumeiros”. Segundo Silva, “com a lei de 1871, certos 

costumes como o direito ao pecúlio, foram incorporados possibilitando aos escravos conseguir 

suas liberdades sem perder nem precisar do consentimento senhorial” 9. Além do direito à 

formação do pecúlio e da compra da alforria mediante indenização ao senhor, a Lei do Ventre 

Livre também reconhecia a obrigatoriedade da matricula de todos os escravos, sob pena de tornar 

livres os não matriculados, a criação do Fundo de Emancipação, a liberdade para os filhos das 

escravas nascidos após a criação dessa lei e demais outros artigos que proporcionaram aos 

                                                      
7 NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. Viver por si: historias de liberdade no agreste baiano oitocentista (Feira de 
Santana, 1850-1888), Salvador, BA: UFBA, 2012.   
 
8 NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. “Viver por si: historias de liberdade no agreste baiano oitocentista (Feira de 
Santana, 1850-1888)”, Salvador, BA: UFBA, 2012. 
 
9 SILVA, Ricardo Tadeu Caires. Os Escravos vão à Justiça: a resistência escrava através das ações de liberdade. 
Bahia, século XIX. Dissertação de Mestrado, PPGHUFBA,2000, pág. 8. 
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escravos “conseguir nos tribunais a tão sonhada liberdade” 10. 

Dessa forma, a Lei 1871/2040 pode ser considerada como um divisor de águas por conta 

das mudanças que provocou. Ter conhecimento sobre tais leis foi de fundamental importância 

para escravos e senhores conseguirem ganho de causa mediante uma disputa judicial, ao mesmo 

tempo “a Lei do Ventre Livre foi também uma conquista dos escravos, tendo consequências 

importantes para o processo de abolição” 11.  

No que diz respeito ao fim do recorte temporal dessa pesquisa, 1884, essa escolha foi 

determinada não só por conta da disponibilidade das fontes, mas sobretudo em virtude das 

mudanças que marcaram a década de 80 no que diz respeito à questão da escravidão, é o caso, por 

exemplo, da ação de abolicionistas que se intensificaram nos anos finais da escravidão e que 

tornavam a reescravização mais difícil de acontecer. Como cita Azevedo ao se referir à ação dos 

abolicionistas: “Já nos anos 1880 os abolicionistas deixando de lado os seus eventos 

propagandísticos de salão e ações estreitamente legais, teriam passado a atuar, com o apoio de 

mascates, cocheiros, ferroviários, estudantes, menores e libertos, diretamente contra a 

propriedade” 12.  

No decorrer da pesquisa me deparei com documentação que, ao ser lida juntamente com 

o que vem sendo produzindo sobre o tema nacionalmente, me instigaram muitas questões: houve 

casos de reescravização na região de Feira de Santana? Como se davam as negociações entre 

libertos e ex-senhores, quais os argumentos de ambas as partes e como as leis foram usadas 

nessas ações cíveis? No intuito de responder a esses questionamentos foram selecionados quatro 

processos cíveisde manutenção de liberdade, datando entre os anos de 1876 a 1884, os quais 

foram escolhidos por apresentar semelhanças no que diz respeito à possibilidade de abordagens, 

dentre elas pode-se enfatizar a questão do uso social da lei e da Justiça como recurso mediador na 

busca por seus direitos, além disso, os sujeitos então retratados nessas fontes vivenciaram 

situações similares ao recorrerem à Justiça como meio de resolverem sua situação jurídica, sem 

contar ainda na riqueza de informações desses documentos.  

Dessa forma, a primeira parte busca apresentar a temática abordada. Inicialmente a partir 

de uma discussão bibliográfica mais geral sobre o tema, tendo como ponto de partida algumas 

questões dentre elas: o que se entende por ações de reescravizaçãoe sua distinção das ações de 

liberdade,destacando também como estas aparecem na historiografia. Em seguida, a temática é 

direcionada para o município de Feira de Santana, recorte espacial desse artigo, a fim de 

compreender como tal procedimento foi abordado nos estudos sobre essa localidade. 

Ainda nessa primeira parte,busca-se permitir ao leitor compreender como as ações de 

                                                      
10 AMARAL, Sharyse Piroupo do. A Lei, as cartas e o silêncio senhorial: uma análise das alforrias na Cotinguiba 
(1860-1888). Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe/Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. – 
Vol. 1. Aracaju. 2008, pág. 31.  
 
11CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 1990. 
12 AZEVEDO (1987, pág. 215-6 apud AZEVEDO, 2010, pág. 28).  
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reescravização eram traduzidas no campo do Direito e como as mudanças nesse campo, é o caso 

da aprovação da Lei do Ventre Livre, possibilitaram aos escravos maiores oportunidades de 

conquistar a liberdade através da justiça.  

Na segunda parte,o objetivoé “dar voz” a alguns dos sujeitos que aparecem na 

documentação analisada, no intuito de contar suas histórias e lutas para manterem ou 

concretizarem de uma vez por todas sua condição de liberdade, e assim ratificar que a busca pela 

justiça, diante da ameaça do retorno à escravidão, se mostrou um recurso e estratégia usada 

especialmente pelos libertos. Aliado a isso, essa segunda parte também busca demonstrar como a 

atuação de sujeitos como advogados ou “curadores” e juízes, muitas vezes ligados a corrente 

abolicionista, poderiam interferir no resultado final dessas ações cíveis.  

E assim convido a todos para conhecer um pouco mais sobre essas histórias de vida e as 

lutas de sujeitos que se agarraram às oportunidades e foram em busca de um dos maiores 

objetivos dos escravos durante a escravidão: a liberdade.  
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2. Reescravização no Brasil Império: a bibliografia 

 
A história social da escravidão tem apresentado grandes “avanços” em termos de 

questões voltadas para a relação senhor/ escravo. A interferência do Estado nas relações 

escravistas mesmo anteriormente à aprovação da Lei do Ventre Livre e o intermédio da 

Justiça como um dos recursos mobilizados por parte não só dos senhores, mas, sobretudo dos 

escravos, são alguns exemplos desses “avanços”. Entretanto, se a historiografia lançou luz 

sobre a agência escrava e suas estratégias para alcançar a liberdade, obscureceu, por outro 

lado, outros processos, como os de reescravização. A historiadora Keila Grinbergargumenta 

que “talvez pela indisfarçável simpatia à causa abolicionista, talvez pela surpresa que as 

atuações dos escravos e os argumentos jurídicos favoráveis à liberdade ainda causam àqueles 

que lidam com este tipo de processo” 13, o fato é que pouca atenção foi dada às ações de 

reescravização.  

JáFernanda Aparecida DomingosPinheiro alega que a pouca atenção dos historiadores 

dada às ações de reescravização se deve, em parte, à interpretação e repercussão da obra de 

Perdigão Malheiro, publicada em 1868: 

“Segundo o jurisconsulto, a reescravização, embora amparada em lei e 
aplicada em alguns tribunais do Brasil Império, era uma matéria pouco 
frequente na prática forense, o mesmo mostrou-se contrario as ações de 
escravidão e favorável às ações de liberdade, empenhando grande esforço 
argumentativo, fez com que a importância e a frequência das reivindicações 
judiciais pela conquista da manumissão ganhasse maior destaque, relegando 
a um plano menor e, consequentemente, o esquecimento das batalhas 
jurídicas em torno da reescravização” 14.  

 

A autora defende que as considerações pontuadas por Malheiro15, ficaram bastante 

conhecidas e passaram a ser reproduzidas de forma acrítica pelos estudiosos. Logo, essas 

questões influenciaram as análises dos estudiosos e os induziram a um erro - não notar a 

existência das "ações de escravidão” ao confundi-las com ações de liberdade. Quando não, as 

ações de reescravização eram tratadas como uma situação incomum, como aparece nas obras 

dos historiadores Russell-Wood, Silvia Lara e Eduardo França Paiva que chegaram a 

                                                      
13 GRINBERG, Keila. Reescravização, direitos e justiças no Brasil do século XIX. In: LARA, Silva Hunold; 
MENDONÇA, Joseli Maria Nunes (orgs.). Direitos e Justiças no Brasil: Ensaios de história social. Campinas: 
Editora da Unicamp, 2006, pág. 3.   
 
14 PINHEIRO, Fernanda Aparecida Domingos. Em defesa da liberdade: libertos e livres de cor nos tribunais do 
Antigo Regime português  (Mariana e Lisboa, 1720- 1819). Campinhas, SP, 2013, pág.89.  
 
15Agostinho Marques Perdigão Malheiro, importante jurista mineiro que “ao negar a coisificação do escravo - em 
nome do direito natural foi considerado uma referência intelectual importante para os diversos autores que refletiram 
sobre o tema da escravidão e dos limites da cidadania democrática no Brasil em décadas posteriores”, disponível em: 
http://www.achegas.net/numero/44/carlos_gileno_44.pdf. Acesso em 24 de janeiro de 2020. Malheiro foi autor de 
vários trabalhos dentre eles Escravidão no Brasil – ensaio histórico, jurídico e social (1866-1887), obra de grande 
repercussão no cenário intelectual abolicionista. 
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encontrar libertos ameaçados ou reduzidos ao cativeiro, mas os consideraram como um 

assunto que passava longe de ser o foco central de suas pesquisas16. Ainda segundo Pinheiro, 

os primeiros estudos que merecem destaque, sobretudo por reconhecerem que muitas das 

ações de liberdade analisadas em trabalhos anteriores envolviam a possibilidade do retorno de 

libertos à escravidão são os trabalhos de Keila Grinberge Sidney Chalhoub.  

Keila Grinberg17, como já citado acima, ao estudar as ações de liberdade que chegaram 

à corte de Apelação do Rio de Janeiro, constatou que muitas das ações classificadas como 

ações cíveis de liberdade, se tratavam de ações de reescravização, porque envolviam a questão 

do retorno à escravidão, diferentemente das ações de liberdade, nas quais, segundo a autora: 

"os escravos ou, ao menos, indivíduosformalmente tidos como cativos, solicitavam a homens 

livres que assinassem petição por eles, argumentando que possuíam razões suficientes para 

processar seus senhores e pedir suas liberdades”. Portanto, eram sujeitos que na condição de 

escravos buscavam maneiras de se tornarem libertos. Já nas ações de reescravização, 

constituídas pelas ações de escravidão e ações de manutenção de liberdade, o que estava em 

jogo era um possível retorno a escravidão, sujeitos que por diferentes razões se consideravam 

libertos e buscavam auxílio da justiça seja para legalizar tal liberdade ou para se proteger de 

possíveis ameaças que os levassem ao cativeiro novamente.  

Dessa forma, Grinberg não só reconhece que passou por despercebidoao julgar e 

analisar as ações de reescravização juntamente com as ações de liberdade, como também 

defendeu ser a reescravização uma prática realizada mesmo em fins do século XIX. Já Sidney 

Chalhoubdiscute a reescravização na medida em que ressalta sobre a precariedade da 

liberdade, como mencionado acima. O autor ainda inova ao estabelecer a relação entre o que 

ele chamou de precarização da liberdade de pardos e pretos, livres ou libertos, e a 

escravização ilegal impulsionada ao arrepio da lei de 1831. Ao realizar pesquisa, em sua 

maioria, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro entre as décadas de 1830 e 1860, usando 

como fonte, em especial, documentos manuscritos, como fontes policiais e prisionais da 

Corte, além de processos cíveis de liberdade e de manutenção da liberdade o autordemonstra 

que a “experiência da liberdade tinha seus problemas e riscos para os egressos da escravidão e 

                                                      
16 RUSSELL-WOOD, A. J. R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 
48; LARA, Silvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 160-266; LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas. Escravidão, cultura 
e poder na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 144-145; PAIVA, Eduardo França. 
“Revendications de droits coutumiers et actions en justice des esclaves dans les Minas Gerais du XVIIIe siècle”. 
Cahiers du Brésil Contemporain. Paris, v. 53-54, 2004, p. 11-29. Nesse artigo, o autor classificou os apelos de 
coartados que se opuseram à redução ao cativeiro como pedidos de libertação, equiparando-os às “ações de 
liberdade.”     
 
17 GRINBERG, Keila. Reescravização, direitos e justiças no Brasil do século XIX, in LARA, Silvia H. e 
MENDONÇA, Joseli M. N., orgs, Direitos ejustiças no Brasil. Ensaios de história social. Campinas, Editora da 
UNICAMP, 2006, p. 101-128. 
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seus descendentes, estando marcada pela precariedade estrutural” 18. Tal termo é usadopelo 

autor no intuito de oferecer um panorama das dificuldades da vida em liberdade numa 

sociedade escravista.  

É importante esclarecer que além dos trabalhos de Chalhoub e Grinberg outros estudos 

envolvendo a questão da reescravização foram publicados. Na Bahia, por exemplo, estudiosos 

do tema também encontraram ações cíveis de manutenção de liberdade. O trabalho de Ricardo 

Tadeu Caíres Silva, por exemplo, investigou como muitos cativos recorreram à justiça, seja a 

fim de garantir que a liberdade não fosse ameaçada pelas trapaças de seus senhores ou pela 

ganância de seus herdeiros. Para tal, Silva se utilizou de 400 processos, dentre eles ações de 

liberdade, ações de manutenção de liberdade e ações de escravidão, o autor ainda recorre a 

alguns periódicos é o caso do O Diário da Bahia. O Monitor, A Gazeta da Bahia e dentre 

outros, documentação essa localizada em sua maioria no APEB (Arquivo Público do Estado 

da Bahia) e que abrange todo o século XIX. Segundo o mesmo, “os motivos pelos quais os 

escravos requeriam suas liberdades eram os mais diversos e revelam que eles estavam 

razoavelmente informados sobre os itens da legislação favoráveis a sua causa” 19. 

Vale destacar também o trabalho de ElisangelaFerreirasobre a luta de sujeitos pela 

manutenção da liberdade, ao apresentar a história de uma família que fugiu de uma fazenda 

denominada Massaganinho, em Petrolina, e foi buscar acolhimento em Xique-Xique, Bahia. 

Segundo um dos herdeiros de Maria José, a mesma teria sido libertada por sua senhora, D. 

Luisa Cardosa, que atendera ao pedido de seu antigo marido no leito da morte, já Francisco 

José dos Anjos, neto de D. Luisa, alega que Maria havia deixado a fazenda com sua família 

porque tinha praticado alguns furtos na vizinhança e com medo que fossem castigados 

resolveram fugir, dando início a cerca detrinta anos de luta de uma família, de várias gerações, 

pela permanência da liberdade. 

Enquanto narra a epopeia da fuga de Maria e seus filhos, Ferreira discute algumas 

questões pertinentes, dentre elas pode-se citar a fuga como um recurso usado pelos escravos a 

fim de evitar, por exemplo, a separação de membros de uma família ou até mesmo como uma 

resistência à escravidão, a relevância do estabelecimento de laços, sobretudo em regiões 

desconhecidas,e as estratégias desenvolvidas pela crioula Maria e seus familiares no intuito de 

permanecerem “sobre si” 20.  

Ao citar esses trabalhos pode-se até questionar: será que estes e demais outros aqui 

ressaltados não põe por terra a teoria de Grinberg ao defender que as ações de reescravização 

                                                      
18 CHALHOUB, Sidney. Precariedade estrutural: o problema da liberdade no Brasil escravista (século XIX) in 
Revista História Social, 2010.  
 
19 SILVA, Ricardo Tadeu Caires. Os Escravos vão à Justiça: a resistência escrava através das ações de liberdade. 
Bahia, século XIX.Dissertação de Mestrado, PPGHUFBA, 2000, pág.5. 
 
20 FERREIRA, Elisangela Oliveira. Os laços de uma família: da escravidão à liberdade nos sertões do São 
Francisco. Afro-Ásia, n. 0 32. 2005.  
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tinham pouca atenção? É importante esclarecer que o contexto em que tal afirmação foi 

defendida por Grinberg era marcado por um estudos que lançavam luz sobre o 

“protagonismo” escravo. Essas pesquisas foram importantes por tomar os escravos como 

sujeitos ativos que usaram de diferentes armas para conseguir sua liberdade, ao que se percebe 

é que já se falava em reescravização, porém em uma proporção “menor”, prova disso são 

alguns dos textos aqui citados. A busca por trabalhos que discutam de maneira mais especifica 

as ações de reescravização é o que faz alguns autores,21afirmarem que mesmo com as 

contribuições de Chalhoub e Grinberg tal procedimento é um assunto que ainda precisa ser 

discutido mais a fundo. 

Não podemos esquecer que muitos dos indivíduos que conseguiram a carta de alforrianão 

só vivenciaram um cenário de instabilidade quanto passaram pelo risco de verem a tão 

sonhada liberdade ser ameaçada ou ainda de retornarem a condição de escravizado.Joana e 

Roza são exemplos de alguns desses sujeitos que recorreram à justiça. Moradoras em Santa 

Barbara, termo de Feira de Santana, as mesmas alegaram que seu senhor Jose Ramos da Motta 

Lima lhes conferiu a carta de liberdade para gozarem após sua morte, contudo, após seu 

senhor ter falecido, ambas não puderam entrar no gozo de suas liberdades visto que os 

herdeiros de José Ramos não viam como legal a carta que as suplicantes haviam recebido do 

seu senhor22. Histórias como a de Joana e Roza demonstram o quanto os projetos de liberdade 

podiam ser instáveis. Nesse sentido é pertinente conhecer um pouco mais sobre a cidade de 

Feira de Santana e região a fim de entender se houve, de fato, reescravização nesse local e 

quais características contribuíram para que isso ocorresse.  

 

3. Reescravização em Feira de Santana e a busca pela justiça 

 
Flaviane Nascimento, umas das referências básicas nesse trabalho, sobretudo por 

discutir a temática da reescravização na cidade de Feira de Santana e por usar as fontes aqui 

citadas, se atem a ideia de uma precariedade estrutural, termo esse usado por Chalhoub como 

já sinalizado acima,para explicar como o clima de instabilidade e possivelmente de uma 

reescravização era sentido em Feira de Santana nas últimas décadas da escravidão. A autora 

cita, por exemplo, a hipótese de ter havido em Feira um comércio de gente após o fim do 

tráfico atlântico em 1850, o chamado “trafico interno” e alega que:  

“Imagino que a dinâmica do tráfico intra e interprovincial possa ter 
contribuído para a reescravização de gente liberta mandada para os sertões 
ou até para fora da Província e, por isso, contribuiu com um ambiente de 
precarização da liberdade na medida em que o intenso trânsito podia levar 

                                                      
21 Dentre eles: Pinheiro PINHEIRO, Fernanda Aparecida Domingos. Em defesa da liberdade: libertos e livres de cor 
nos tribunais do Antigo Regime português (Mariana e Lisboa, 1720- 1819). Campinhas, SP, 2013, pág.93.  
 
22 Ação de Manutenção de Liberdade, Joana e Roza, herdeiros de José Ramos da Motta Lima, 1877. APEB, Processo 
cível, sessão judiciária 82/ 2941/ 03.   
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libertos a serem confundidos com cativos23”  
 

Nascimento também considera a localização em que essa cidade se encontrava (numa 

faixa de transição entre o Recôncavo e os sertões), juntamente com a feira que acontecia uma vez 

por semana e fazia da cidade de Feira um ponto de encontro e trocas, como mais uma 

característica que de certa forma contribuía para se falar em uma liberdade precária: 

“Segundo Poppino, a partir da década de 1830, Feira de Santana se tornou 
pouco a pouco a porta do sertão, o seu entreposto comercial e seu canal de 
comunicações. Ela podia ser chamada também de cidade-encruzilhada, visto 
conectar regiões sertanejas do Piauí à Bahia” 24.  
 

Na medida em que a cidade de Feira de Santana tinha um grande fluxo de pessoas 

circulando, podendo ser cativas ou libertas, é provável que em algum momento estas fossem 

confundidas com escravos.Para além dessas questões a autora ainda destaca os problemas 

financeiros pelos quais passavam os pequenos proprietários nos tempos de secas e epidemias 

como fatores que poderiam fazer jus a ideia de precariedade.  

Para entendermos melhor o contexto econômico e social de Feira de Santana durante o 

recorte desse estudo recorremos ao trabalho de Luiz Cleber Moraes Freire, que, ao se enveredar 

nos inventários post-mortem, principal fonte usada pelo autor, busca identificar a composição 

das fortunas dos proprietários de terras, gados e demais bens na cidade de Feira de Santana entre 

os anos de 1850 e 1888. Durante a análise desses inventários o autor verificou que a quantidade 

de escravos por inventariado era pequena, dessa forma a utilização da mão-de-obra familiar era 

de suma importância na realização das tarefas, o que de certa forma ratifica a ideia de Feira de 

Santana ser composta, em sua maioria por pequenos proprietários. O que, a análise de Freire 

indica é que esses sujeitos eram na grande maioria pequenos afortunados. Logo, para esses 

proprietários, perder um escravo era algo de suma relevância, porque os escravos eram bens 

importantes da fortuna desses sujeitos, tanto que o autor constata essa propriedade nas fortunas 

pequenas, médias baixas e médias altas. Muitas vezes o escravo era o único bem da família.  

Ter conhecimento sobre certas características, como essa que Freire traz, é de suma 

relevância porque possibilita que se reflita sobre a cidade de Feira de Santana e suas principais 

características no dado recorte temporal e assim entender melhor em quais circunstancias a 

escravidão se dava nesse local.  

Essa perspectiva é corroborada pelo estudo de Keila Grinberg, como podemos constatar 

a partir do seguinte trecho:  

“Dos cerca de cem casos relativos à re-escravização encontrados na Corte de 
Apelação do Rio de Janeiro do século XIX, fica claro que os senhores 
envolvidos nestas ações estão longe da caracterização genérica atribuída aos 

                                                      
23 NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. Viver por si: historias de liberdade no agreste baiano oitocentista (Feira de 
Santana, 1850-1888), Salvador, BA: UFBA, 2012, pág. 141. 
 
24 NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. Viver por si: histórias de liberdade no agreste baiano oitocentista (Feira de 
Santana, 1850-1888”, Salvador, BA: UFBA, 2012, pág.36.  
 



17 
 

senhores de escravos, como “elite branca”. Brancos até pode ser que alguns 
o fossem; mas “elite” com certeza não eram” 25.  
 

Grinberg salienta que os processos cíveis de reescravização analisados por ela 

permitiram concluir que os sujeitos envolvidos eram de uma situação social muito próxima: 

“São forros, ou descendentes daqueles tantos que lograram conseguir suas 
alforrias ao longo do século XVII e XVIII. O que os distingue é a condição, 
ou melhor, a suposta condição de alguns, se livres, libertos ou escravos [...]. 
Se as pessoas que iniciam as ações de escravidão o podem ser caracterizadas 
como “senhores” são senhores de poucas posses” 26.  
 

Contudo, é necessário tomar alguns cuidados antes de associar a reescravização e o 

medo do retorno à escravidão somente a casos em que os senhores eram considerados como 

sujeitos de poucas posses, visto que o sentimento de instabilidade, como lembra Chalhoub, não 

era algo vivenciado somente por uma parcela restrita de escravos e sim um problema estrutural, 

“em suma, afronteira relativamente incerta entre escravidão e liberdade pareciacondição 

estrutural da sociedade brasileira oitocentista” 27. 

 Claro, é possível traçar um “perfil” de sujeitos que tinham uma maior probabilidade de 

vivenciar esse sentimento de instabilidade, sobretudo em meados do século XIX em que há uma 

maior tendência à liberdade em decorrência da grande variação das formas em que a liberdade era 

obtida e consequentemente um número maior de negros livres e libertos circulando na sociedade 

brasileira, aliado a isso ainda pode-se citar também a atuação da polícia da Corte, a qual prendeu 

muitas pessoas de cor por suspeitar que estas fossem escravos ou que estivessem fugidos, como 

já demonstram alguns estudos, dentre eles os trabalhos já citados de Sidney Chalhoub. 

Entretanto, a diversidade de histórias e sujeitos em diversas condições que sofreram com o risco 

da escravidão permite afirmar que esse é um problema que não deve ser restrito somente a 

determinados sujeitos e nem tão pouco a determinada temporalidade, como se só alguns desses 

libertos corressem o risco de serem levados a escravidão em detrimento de outros ou ainda como 

se essa precariedade fosse um continuo histórico que não sofresse variações no tempo. 

Dessa forma, o que se pode afirmar com relação a esse sentimento de instabilidade é que 

o mesmo levou muitos homens e mulheres negros livres e libertos a recorrerem à justiça para 

manterem seu direito a liberdade. A partir do contato com histórias de sujeitos ressaltados nos 

trabalhos de demais autores e na análise da documentação consultada no andamento dessa 

pesquisa, é possível constatar que muitos deles, frente à ameaça de voltarem à escravidão, 

procuraram a justiça e impetraram ações de manutenção de liberdade contra seus antigos 

senhores, era uma tentativa de regularizar sua situação ou buscar proteção das autoridades 

                                                      
25 GRINBERG, Keila. Senhores sem escravos: a proposito das ações de escravidão no Brasil Imperial. Almanack 
Braziliense, n.6, São Paulo, 2007, pág.12.  
 
26 Ibidem. 
 
27 CHALHOUB, Sidney. Precariedade estrutural: o problema da liberdade no Brasil escravista (século XIX), in 
Revista História Social, 2010, pág. 37.  
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judiciais contra a sanha senhorial. 

As ações cíveis de manutenção de liberdade são, portanto, documentos que nos deixam 

entrever os diversos argumentos jurídicos e morais utilizados por senhores ao requererem a posse 

sobre determinados sujeitos. Ao ameaçarem retomar o direito da propriedade de que se sentem 

privados, levam os sujeitos ameaçados a recorrerem à justiça para garantirem a posse de sua 

liberdade. Essa questão é tratada de forma bastante instigante por Mariana Armond Paes que 

aponta duas questões fundamentais: quais os preceitos jurídicos acionados no procedimento 

judicial e aque fatores se devem a regularização desse procedimento em 1840 e seu aumento em 

1860.  

Ao buscar possíveis respostas a essas questões Paes trabalha com 270 processos de 

manutenção de liberdade, os quais fazem parte de um número maior de ações arquivadas no 

Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (ANJR), e verifica que um dos argumentos usados por 

aqueles que se sentiam ameaçados pela reescravização era a ideia do "viver sobre si".O 

significado social compartilhado da expressão “viver sobre si” girava em torno do entendimento 

de que havia existido uma ruptura na autoridade senhorial sobre o escravo, que poderia se dar 

pelos mais diversos motivos, mas se expressava na constatação de que o sujeito estava de posse 

de sua autonomia para se vestir, alimentar, morar, ir e vir. 

 A autora explica, entretanto, que a expressão“viver sobre si” carregava um significado 

jurídico específico, que foi construído a partir do seu significado social, sendo traduzido no 

campo jurídico a partir do conceito de posse,no caso, da posse da liberdade, que na ficção jurídica 

era propriedade de outra pessoa. Segundo Fernanda Domingos Pinheiro a teoria possessória pode 

ser entendida através de dois termos: posse e domínio.  

“Posse e domínio não se confundiam. Segundo Pascoal José de Melo Freire, 
a posse era a faculdade de desfrutar da coisa, enquanto o domínio era a 
faculdade de deter a coisa com título [...] aquela que consiste mais no fato, 
isto é, a posse só se adquire com o nosso animo, já o domínio pode ser 
transferido como se faz os herdeiros, pois nasce do direito e não do fato.” 28. 
 

Assim, ao discutir e descrever o que conceitua como teoria possessória Paes defende que 

a consolidação de tal teoria teveum papel fundamental, visto que ao chegarem aos tribunais os 

conflitos sociais precisavam ser traduzidos para a linguagem burocrata-estatal, ou seja, 

precisavam ser expressos no código do direito, nesse sentido, as ações de manutenção de 

liberdade representavam a associação entre o significado social do "viver como livre" e a teoria 

possessória.  

Mariana Armond Dias Paes ainda dialoga com Keila Grinberg29 e verifica que a mesma, 

embora denominasse como ação de manutenção de liberdade aquelas ajuizadas por libertos, com 
                                                      
28PINHEIRO, Fernanda Domingos. O perigo da (re)escravização: disputas judiciais de manutenção da liberdade na 
Mariana setecentista. Revista Brasileira de História, vol. 38, núm. 79, 2018, pág. 3 
 
29 GRINBERG, Keila. Reescravizacao, direitos e Justiças no Brasil no século XIX, in LARA Silvia Hunold e 
MENDONCA, Joseli M. Nunes (Orgs.). Direitos e Justiça noBrasil: ensaios de história social. Campinas: Ed. 
UNICAMP, 2006.  
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o objetivo de defender sua condição de livres, mediante ameaça de reescravização, também data 

essas ações a partir de 1840. Contudo Paes discorda, ou ao menos, apresenta outros caminhos que 

justificam a razão das ações de manutenção ter um aumento significativo em meados da década 

de 50 e 60 que se difere daqueles apresentados por Grinberg. Enquanto que essa última atrela o 

aumento do número dessas ações à perda da legalidade de certas práticas do regime escravista, 

como a perda de legitimidade do domínio senhorial e o crescimento do movimento abolicionista, 

Paes defende que esse não é um argumento suficiente para explicar a consolidação de 

determinado procedimento judicial, visto que havia outros caminhos, os quais os escravos 

poderiam recorrer como é o caso das ações de liberdade.  

Dessa forma, Paes defende que a perda de legitimidade do regime escravista deve sim 

ser considerada, mas que esta deve ser somada a um quadro maior de reformas do direito que 

possibilitou a criação de armas judiciais a serem apropriadas por aqueles que estavam lutando 

pela liberdade processo esse que a autora descreve como “uma modernização institucional e 

jurídica do direito”. 

Desse ponto de vista, podemos inferir que talvez estas “reformas” estiveram associadas 

com o que Modesti afirma: 

“Além da concepção de Direito como fonte de dominação e manutenção do 
sistema escravista, garantindo a ordem através da criação de fundamentos 
jurídicos que justificassem a escravidão, o Direito passou a ser visto como 
um campo propício para análise da atuação do escravo, das suas relações 
sociais dentro do sistema escravista [...]. E assim muitos escravos se 
utilizaram das lacunas das leis, principalmente nas ultimas décadas da 
escravidão em que as ações de liberdade foram embasadas em argumentos 
como escravidão ilegal, muitos alegaram ter chegado ao Brasil após a 
proibição do tráfico, outras ações eram motivadas pela ausência de matrícula 
obrigatória pela lei de 1871, além das ações indenizatórias, em que os 
escravos pagariam pela liberdade com seu pecúlio” 30.  

 

Assim, as mudanças no campo do Direito, mudanças essas que estavam relacionadas, 

especialmente com a maneira como tal campo era interpretado e não necessariamente no Direito 

em si, em outras palavras a década de 1980 é marcada por uma ênfase maior na chamada história 

social da escravidão, que considerava o escravo: 

“Como agente social e não mais como uma pessoa incapaz de tomar atitudes 
e lutar contra a ordem social, dessa forma o Direito passou a ser estudado 
como um campo que além de fonte de dominação e manutenção do sistema 
escravista passou a ser visto como um campo propício para análise da 
atuação do escravo, das suas relações sociais dentro do sistema escravista” 
31. 
 

Assim, juntamente com a aprovação da Lei n. 2.040, tais mudanças possibilitaram aos 

escravos maiores oportunidades de conquistar a liberdade através da justiça, entre elas alegando 
                                                      
30MODESTI, Tatiane.  Legislação Criminal e Escravidão no Brasil Imperial: O caso do assassinato da escrava 
Christina em Paranaguá (1875-1887). Florianópolis – SC. 2008, pág. 8. 
 
31 Ibidem, pág. 5-7.  
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que já “viviam sobre si” e por isso tinham direito à posse de sua liberdade. Segundo Silva sem a 

“Lei do Ventre Livre”, por exemplo: “o acesso à justiça era bem mais difícil e dependia da 

habilidade de um bom advogado, especialmente para aqueles casos em que suas pretensões 

fossem contestadas. Mas a partir de 1871 com a maior e mais explicita interferência do estado e a 

simplificação dos percursos legais, havia uma alternativa a mais a ser tomada” 32.  

Foi em busca dessa alternativa que os sujeitos, abaixo citados, se deslocaram até a 

“Princesa do Sertão” e acionaram a justiça com o objetivo de resolver de uma vez por todas sua 

situação jurídica. E, segundo constatou Nascimento, a procura por essa localidade não foi só 

resultado de sua proximidade, em termos de distância, mas sim porque além de ser a sede da 

comarca, os sujeitos que a ela recorriam poderiam contar com o auxílio de advogados oferecendo 

seus serviços à causa emancipacionista. Segundo a autora, não eram poucos os que ofereciam 

seus serviços, seja nos escritórios ou até mesmo em suas próprias casas, sem falar ainda nos 

jornais que auxiliavam na circulação de informações, justificando assim os motivos que levavam 

muitas vezes os escravosà “região de Lucas" atrás do sonho da liberdade33.  

Dessa forma, convido à todos para juntos conhecermos um pouco mais sobre as lutas 

desses sujeitos no município de Feira de Santana, suas estratégias e argumentos e como os 

mesmos influenciavam no resultado final de cada processo.  

  

4. Nas barras dos tribunais: a epopeia em busca da manutenção de liberdade 

 

Antes de conhecer algumas das narrativas retratadas na documentação analisada, eis que 

se faz necessário destacar quais os caminhos e procedimentos que eram tomados no século XIX 

quando um escravo, por exemplo, quisesse conquistar sua liberdade por meio da justiça, até 

porque, como assegura Keila Grinberg “entender a lógica de funcionamento de um processo é um 

dos meios facilitadores no momento em que é realizada a leitura de um processo34”. 

De início o mesmo precisaria conseguir uma pessoa livre, que em seu nome, deveria 

solicitar a abertura do processo ao juiz, apresentando e explicando as razões que o levava a alegar 

ter o direito à liberdade, isso era realizado por um solicitador de causa. Recebida a petição em 

primeira instância, o juiz municipal nomeavacurador para representar o escravo (advogado) e um 

depositário legal, cidadão responsabilizado pela guarda do cativo enquanto a ação corria em 

juízo. Essa era uma medida protetiva regulamentada pela lei de 28 de setembro de 1871 para 

                                                      
32 SILVA, Ricardo Tadeu Caires. Os Escravos vão à Justiça: a resistência escrava através das ações de liberdade. 
Bahia, século XIX. Dissertação de Mestrado, PPGHUFBA, 2000. 
 
 
33 NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. Viver por si: histórias de liberdade no agreste baiano oitocentista (Feira de 
Santana, 1850-1888), Salvador, BA: UFBA, 2012, pág. 93.  
 
34GRINBERG, Keila. Liberata, a lei da ambigüidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de Janeiro 
no século XIX. Rio de Janeiro: Relume-Dumara, 2008, pág. 10.  
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garantir que o escravo que recorria ao tribunal contra seu senhor não sofresse qualquer tipo de 

violência ou retaliação.Segundo Luiz Gustavo Santos Cota:  

“O solicitador era geralmente uma das primeiras pessoas a tomar ciência da 
situação do escravo, dos motivos que alegava para desafiar seu senhor diante 
da lei, servia como a primeira ponte entre o cativo e as salas do tribunal. 
Muitas vezes, esse solicitador poderia ser um advogado que procurando pelo 
escravo já desenharia as estratégias de utilização da legislação em favor 
deste, podendo, inclusive, ser nomeado como seu representante legal na ação 
de uma liberdade” 35.  
 

O autor segue descrevendo que após a entrega do requerimento inicial: 

“O juiz nomeava o curador e o depositário, feito isso, o primeiro iniciava seu 
trabalho expedindo libelos (requerimentos), através dos quais apresentava as 
razões alegadas por seu curatelado para que tivesse o direito á liberdade. Os 
representantes dos réus, os senhores, respondiam de seu lado, apresentando 
as contrariedades às alegações expostas pelo curador, e a partir daí a batalha 
de requerimentos, provas, exames, testemunhas e retórica, poderia se 
prolongar até que o juiz fique satisfeito e determine a conclusão da ação36”.  
 

Keila Grinberg ressalta ainda que após a sentença de primeira instância, a parte 

perdedora podia apelar e o processo seguia para a Corte de Apelação, ou para o Tribunal da 

Relação, de segunda instância. Ao chegarem na Relação eram nomeados novos advogados e os 

argumentos mais uma vez eram expostos e em seguida a ação era dada como concluída, assim: 

“Cada desembargador membro do tribunal lia o processo e juntos, eles 
proferiam o acórdão da relação, no qual a primeira sentença era confirmada 
ou reformada. Desse novo veredicto, as partes também podiam solicitar 
embargos e, caso fossem aceitos, a sentença era modificada. Se, ainda assim, 
os advogados do senhor ou do escravo resolvessem questionar a decisão da 
Corte, podiam como ultimo recurso pedir a revista cível ao tribunal de 
terceira instância” 37. 
 

Ciente dos caminhos percorrido por uma ação de liberdade, apreciaremos as lutas, de 

alguns dos sujeitos que ao recorrerem à justiça através de ação de manutenção de liberdade foram 

vítimas da reescravização em Feira de Santana.   

Conheceremos primeiramente o caso da escrava Luiza, a qual não só recorre à justiça, 

juntamente com seu curador, como procura se apoiar no que é estabelecido em lei para conseguir 

sua liberdade38. Vale ressaltar que foi dada ênfase nesse processo em detrimento dos demais, 

porque lido à luz dos outros, permite aprofundar os significados dessa experiênciae se comparado 

aos demais documentos, é de uma riqueza de informação e detalhe surpreendente, informações 

                                                      
35COTA, Luiz Gustavo Santos.Pela condição natural de todo ser humano e pela força da lei: ações de liberdade e 
abolicionismo em Minas Gerais, Publicado na revista OQ - Dossiê Abolição e Pós Abolição - Ano 1 - Número 1, 
2012, pág.4.  
 
36Ibidem. 
 
37 GRINBERG, Keila. Liberata, a lei da ambigüidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de Janeiro 
no século XIX. Rio de Janeiro: Relume-Dumara, 2008, pág. 11.  
38 Não que os demais processos então citados não se apoiem no que é estabelecido em lei, contudo no caso de Luiza 
pode-se notar que desde o início do processo ao final a suplicante juntamente com seu curador procura respaldo no 
que é estabelecido em lei para fundamentar seus argumentos a favor da mesma.  
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que permite ao leitor um leque de possiblidades de discussão.Este ainda se constitui como um fio 

condutor para análise de outros processos que serão discutidos no decorrer desse trabalho e que 

apresentam sujeitos que passaram por situação similar a vivenciada por Luiza.   

Aos cinco dias do mês de fevereiro de 1884, Luiza de domínio de José Manoel Pinto, 

morador no Jundiá, termo dessa cidade de Feira de Santana, alegava por meio de petição 

despachada pelo juiz municipal José Ferreira de Mello Lima, ter sido abandonada desde o ano de 

1879 com seus seis filhos ingênuos, sem receber do mesmo seu senhor qualquer ajuda financeira 

e atestava que vivia do seu trabalho e de suas economias, como assim consta nas primeiras 

páginas do processo: 

“Diz Luiza de domínio de José Manoel Pinto, morador no Jundiá termo desta 
cidade, que tendo sido desde o ano de 1879 abandonada pelo seu senhor 
igualmente com seus seis filhos ingênuos Ritta, Felippa, Jeronyma, Pedro, 
Francelina e Aurélio, sem receber do mesmo seu senhor auxilio algum para 
sua subsistência e a de seus filhos menores como prova com o documento 
anexo, que atesta que a suplicante vive desde aquele ano do seu trabalho e de 
suas economias” 39.  
 

O trecho acima segue com algumas outras informações que se constituem como peças 

chaves para a compreensão do desfecho do processo, além da menção a um determinado 

documento anexado a ação de manutenção, como se pode verificar na citação acima, o fragmento 

nos revela ainda que Luiza se amparou para fundamentar seu direito e ter recorrido a Justiça 

como maneira de resolver de vez sua situação: 

“[...] e como a suplicante tem em seu favor a prescrição estabelecida pelo 
alvará de 10 de março de 1862 paragrafo 5º e pelos acordos do Supremo 
tribunal de Justiça de 6 de dezembro de 1862 e o de 17 de maio de 1879 vem 
requerer a V.S que depois de nomear um curador a testemunha que designe a 
justa causa da suplicante e o respectivo depositário exigido pela lei, dignar 
mandar citar com a vênia da lei ao senhor José Manoel Pinto para na 
primeira audiência que Vossa excelência houver de designar vir assistir o 
depoimento das testemunhas que a suplicante há de apresentar no auto” 40.  
 

Dando sequência a leitura do processo, encontramos o documento mencionado no 

primeiro trecho por Luiza, um abaixo assinado em favor da liberdade da mesma, assinado por 

dezessete pessoas, como assim consta no processo nafolha 31. Dentre esses sujeitos vale citar os 

nomes de: Quintiliano Francisco dos Santos, Manoel José Pinto, Inácio Santana de Jesus, José 

Ferreira da Silva Carneiro, Antônio Lodgero Cordeiro e Antônio Gonçalves da Silva, que assinou 

a rogo de Manoel Vicente Araújo; ter conhecimento sobre quais sujeitos assinaram o documento 

acima mencionado é importante, pois possibilita identificar se os mesmo voltam a aparecer no 

decorrer do processo e se estes tinham alguma relação de proximidade com Luiza.Consta no 

mesmo o seguinte conteúdo: 

                                                      
39 Ação de manutenção de liberdade, Luiza, José Manoel Pinto, 1884.  APEB, Processo cível, sessão judiciária 68/ 
2422/ 05.  
 
40 Ibidem. 
 



23 
 

“Nós abaixo residentes na freguesia de Santa Bárbara declaramos e 
provamos, se preciso for, que Luiza de domínio de José Manoel Pinto, 
morador no Jundiá, desde o ano de 1879, reside com seus filhos ingênuos 
Rita, Felipa, Jerônima, Pedro, Francelina e Aurélio em casa própria e com 
economia própria nesta freguesia, completamente isenta do poder dominial e 
em verdadeiro estado de abandono, sem receber do mesmo Sr. Pinto 
nenhuma ajuda para a sua subsistência, nem socorro algum em suas 
moléstias sustentando os referidos seis filhos ingênuos com seu trabalho, 
sem que o mesmo seu senhor a mantenha em sujeição e mesmo manifeste 
querer mantê-la sob a sua autoridade. E por verdade e nos despedindo 
assinamos o presente. Santa Bárbara, 16 de dezembro de 1883” 41.  
 

Ainda sem fazer qualquer tipo de análise mais específica sob o que até então foi exposto 

do processo é possível lançar mão de algumas questões, dentre elas a razão pela qual Luiza 

resolve recorrer à justiça após terem passados cinco anos longe do seu suposto senhor, o que a 

motivou a dar entrada em um processo nesse dado momento? Por qual motivo seu dito senhor 

demorou tantos anos para procurá-la? E as testemunhas que Luiza se refere, quem são e o que 

afirmavam? Luiza tinha a seu favor o Alvará de 10 de março de 1862 parágrafo 5º, nos acordos 

do Supremo Tribunal de Justiça de 6 de dezembro de 1862 o de 17 de maio de 1879 e se ampara 

no artigo 76 do Decreto número 5135 de 13 de novembro de 1872, é possível saber o que tais 

documentos estabeleciam e como poderiam auxiliar a mesma a obter ganho de causa? A análise 

do processo procurará responder a essas e demais outras questões. 

Feita a solicitação por Luiza e seu advogado em primeiro de março de 1884 foi marcada 

a audiênciade continuação na cidade de Feira de Santana, despachada pelo juiz municipal Pedro 

Moraes Leão Veloso, a fim de serem ouvidas as quatro testemunhas apresentadas por Luiza. A 

primeira a ser ouvida foi Manoel Vicente Araújo, homem solteiro, natural da fazenda de São 

José, Saco do Capitão. As perguntas feitas a ele, bem como às demais testemunhas, giram em 

torno da relação destes com a suplicante Luiza e da mesma com José Manoel Pinto, seu suposto 

senhor, como pode ser observado nesse trecho do depoimento do senhor Manoel Vicente: 

“Perguntando se o senhor de Luiza dera algum alimento para ela e para seus 
filhos ingênuos, se dava remédio no tempo das moléstias? Respondeu 
negativamente. Perguntado se alguma vez José Manoel Pinto fora buscar a 
escrava Luiza para seu poder? Respondeu que foi uma vez. Perguntado se 
sabe se a escrava Luiza morava no Saco da Capitão com o consentimento do 
seu senhor e se este não sabia o lugar em que ela morava? Respondeu 
afirmativamente. Perguntado se não é verdade que a escrava Luiza desde o 
ano de 1879 vive das suas economias? Respondeu que vive de suas 
economias. Perguntado se sabe se o réu dera lhe no suposto tempo algum 
auxilio que pudesse alimentar, que possa tratar de suas moléstias e se ela não 
estava diversas vezes doente? Respondendo que ela tem estado diversas 
vezes doente sem receber do mesmo réu auxilio algum. Não não disse 
[...]”42. 

 

O depoimento de Manoel Vicente segue com outras perguntas e apesar de não surgir 
                                                      
41 Ibidem. 
42 Ação de manutenção de liberdade, Luiza, José Manoel Pinto, 1884.  APEB, Processo cível, sessão judiciária 68/ 
2422/ 05.  
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nenhum elemento novo, o que chama atenção seu testemunho é a repetição de frases como: “não, 

não disse”, como citado acima. Embora não dê para saber ao certo se tal frase não passa de um 

erro no momento em que tal documento foi redigido ou se Manoel Vicente teria falado algo e 

depois voltado atrás. Levando em conta ser a segunda hipótese mais provável, visto que a frase se 

repete mais de uma vez, pode-se dizer que a testemunha por alguma razão não estava seguro 

sobre o que estava afirmando, segundo o advogado do réu durante o depoimento Manoel Vicente 

chega, inclusive, a apresentar respostas contraditórias, como assim consta no depoimento: 

 

“[...] respondeu que não tem amizade intima com o réu [...] sobre seus 
negócios nem mesmo a respeito dessa escrava Luiza. E pelo advogado do 
réu foi dito que deixava de continuar as perguntas à testemunha e constatava 
como inexato seu depoimento em vista das respostas contraditórias, como se 
verifica combinadas com as respostas das reperguntas, não, não disse nada” 
43.  
 

  Dando continuidade a leitura do processo, segue o depoimento da segunda testemunha: 

Lourenço Moreira. O mesmo era pardo, com quarenta anos de idade, solteiro, natural da freguesia 

do Jundiá, morador no Saco, freguesia de Santa Bárbara. Ao contrário de Manoel Vicente que 

apenas morava próximo de Luiza, Lourenço Moreira não só afirmava ser vizinho da mesma como 

mantinha com ela “relações intimas, mas que hoje já não tem mais”. 

Durante o depoimento de Lourenço Moreira as perguntas que a ele foram reportadas 

eram semelhantes às direcionadas a primeira testemunha, contudo esse segundo depoente retrata 

algumas questões que não ficaram esclarecidas durante testemunho de Manoel Vicente. Uma 

delas é a razão pela qual Luiza alegava viver sobre si, sendo que seu senhor José Manoel Pinto 

dizia ter a deixado na companhia de seus irmãos, o que pressupõe que Luiza estava sob 

responsabilidade dos mesmos, mas não foi essa a versão de Lourenço sobre tal fato. 

Segundo o depoente, Luiza esteve na casa dos irmãos do de Manoel, mas os mesmos não 

queriam alimenta-la, dessa forma Luiza pediu ao réu um lugar para “fazer como pequena casa”. 

Contudo, não dá para saber se de fato Luiza teve seu pedido atendido, nem tão pouco se morava 

em casa própria, visto que as testemunhas apresentadas até então ora afirmavam que Luiza vivia 

de suas economias, outrora deixavam subentendido que a mesma estava na companhia dos 

irmãos do réu, pois as vezes que o senhor José Manoel Pinto ia buscá-la, a encontrava junto dos 

seus irmãos, como assim descreve Lourenço durante seu depoimento:  

“Reperguntado se sabe quantos anos Luiza tem deixado de estar em 
companhia do réu? Respondeu que a cinco anos.  Reperguntado ainda se não 
sabe que o réu teria ido buscar por vezes a deixava de traze-la para sua 
companhia, tendo a pedido destes seus irmãos de que falava como da própria 
escrava? Respondeu que sabia que Luiza morava a pedido dos irmãos do réu 
e que todas as vezes que ele ia buscar não levava condução própria para 
leva-la. Reperguntado se ele testemunha estava sempre presente em todas as 

                                                      
43 Ação de manutenção de liberdade, Luiza, José Manoel Pinto, 1884.  APEB, Processo cível, sessão judiciária 68/ 
2422/ 05.  
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ocasiões em que o réu a ia buscar? Respondeu que em umas ocasiões estava 
presente em outras não” 44.  
 

Vejamos o que a terceira testemunha tem a dizer com relaçãoao local onde Luiza 

morava. Manoel Hilário de Jesus Cristo era natural da Freguesia de Santa Barbara, disse ser da 

lavoura e morar vizinho de Luiza e que ao seu pedido iria prestar depoimento, alegou ainda que 

“não é amigo, nem inimigo da autora e do réu”.  Ao ser interrogado, pelo advogado do réu, se 

Luiza teria sua própria casa, afirmou que não sabia, mas deixa margem a se pensar que a mesma 

ao sustentar a si e aos seus filhos através de seu trabalho poderia de fato morar em casa própria 

não mantida nem pelo senhor, nem pelos irmãos do senhor. 

“Perguntado se não sabe que a autora tem tido a casa dela? Respondeu que 
não sabe. Perguntado se sabe que a autora vive sem auxílio algum somente 
de seu trabalho para sustentar a si e aos seus filhos menores? Respondeu que 
vive de seu trabalho sem auxílio algum” 45.  
 

Embora o depoimento de Manoel Hilário não apresente nenhum fato novo sobre a 

morada de Luiza, durante suas falas o que chama atenção é a noção de que Luiza tinha direito à 

liberdade por ter sido abandonada por seu senhor à sua própria sorte, como pode ser observado 

através desse fragmento de sua declaração: 

“E propondo o advogado do réu ao perguntar a testemunha se sabe que havia 
deposto. Reperguntou a testemunha se ele pode explicar em que consiste no 
abandono [...]? Respondeu que entende por abandono o fato da autora 
escrava há cinco anos como disse com seus filhos vivendo sobre si, não 
sabendo se o réu a tem procurado haver isso ou não. […]”46. 
 

Para Manoel Hilário, talvez a noção de abandono não estivesse fundamentada somente 

no Direito e sim na ideia do viver sobre si, como assim alega Luiza logo na petição inicial, na 

qual a mesma associa a noção de abandono com a maneira como vivia, custeando a si e a seus 

filhos com seu trabalho e não mais morando no mesmo teto que seu senhor47.Essa ideia de 

abandono, aliada não diretamente ao que era prescrito em lei e sim a ideia do viver sobre si e de 

como tal termo aparece no campo do Direito, assim como a concepção de Liberdade interpretada 

por Luiza e suas testemunhas, foi mencionada no final da primeira parte, lá as referências 

bibliográficas defendem que o viver sobre si era traduzido no campo da lei através da teoria 

possessória.  

                                                      
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
 
46 Ibidem. 
 
47 Quem também compartilha dessa ideia de “viver sobre si” é Nascimento, a qual ao buscar interpretar o pensamento 
de Manoel Hilário defende também ser “interessante entender qual a situação social vivenciada por Luíza e seus 
filhos, que a tornava reconhecida e merecidamente liberta diante da sua comunidade”. A autora continua: “para eles, 
viver em casa própria e sustentar a si e aos filhos eram signos da condição de liberdade, a noção de liberdade 
compartilhada tanto pelas testemunhas que depuseram a seu favor, quanto por Luíza e os abaixo-assinastes passava 
por morar longe da casa dos senhores e gozar de certa autonomia nas atividades produtivas”. NASCIMENTO, 
Flaviane Ribeiro. “Viver por si: historias de liberdade no agreste baiano oitocentista (Feira de Santana, 1850-
1888)”, Salvador, BA: UFBA, 2012. pág. 127.  
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A quarta e última testemunha é Vicente Estevão Pereira, pardo, diz ter trinta e cinco 

anos, é casado e natural da freguesia de São José, morador no Saco, onde vive da lavoura. Assim 

como as demais testemunhas Vicente diz ser exato o abandono alegado na petição inicial por 

Luiza e alega “que desde que a mesma perdera o domínio de José Manoel Pinto teria vivido de 

suas economias em sua própria casa”, mas não explica ou dá qualquer detalhe sobre tal fato, aliás, 

alegou não saber a resposta às demais perguntas que a ele foram feitas. 

A partir do depoimento das testemunhas acima apresentadas concluímos que eram em 

sua maioria, vizinhos de Luiza, portanto não mantinham com ela relação de amizade, salvo o caso 

de Lourenço Moreira, que disse em seu depoimento ter tido “relações intimas com a suplicante, 

mas não teve filhos”. Ao buscar mais informações sobre os sujeitos que assinaram o abaixo 

assinado Nascimento recorreu aos inventários do Arquivo Público da Bahia e concluiu ser 

provável que:  

“fossem pequenos lavradores, trabalhadores em suas roças ou agregados em 
fazendas da região. Talvez essa suposição se sustente ainda no fato de não os 
ter encontrado noutros documentos e muito menos na seção de inventários, 
já que para inventariar bens havia antes que possuí-los48”. 
 

A defesa de José Manoel Pinto, apresentada por seu advogado José Ferreira de Moraes, 

afirmava que “o alegado na petição inicial é inexato”, porque não se podia afirmar que seu cliente 

tivesse abandonado Luiza, visto que o mesmo havia deixado a escrava com seus irmãos e que por 

diversas vezes havia tentado leva-la de volta, mas não tinha feito porque seus irmãos pediram 

para deixa-la, porque “a autora já estava em estado adiantado de gravidez, prestes a dar a luz”. Já 

com relação ao abaixo assinado o réu se defendia dizendo ser “notório no abaixo assinado com 

que fizeram em nome de Manoel José Pinto irmão do réu, deste fez parte homens que não tem 

consciência do assinado, nem procedência jurídica pode ter este documento completamente 

gracioso” 49.  

Com base no que foi afirmado acima se pode perceber que José Ferreira de Moraes 

construiu a defesa de seu cliente negando o abandono, alegado pela suplicante, mas não ressalta 

nada que de certa forma vá de encontro ou justifique a questão do “viver sobre si”, que é um dos 

principais argumentos usados na defesa de Luiza e que é ratificado pelas testemunhas.  

E assim, embora bastante munida de argumentos legais e com a justificação da 

comunidade, Luiza teve seu pedido negado em 1ª instância. O juiz municipal Pedro Moraes Leão 

Veloso concluiu que as testemunhas nada provaram em beneficio da autora, entrando “algumas 

                                                      
48 NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. Viver por si: histórias de liberdade no agreste baiano oitocentista (Feira de 
Santana, 1850-1888), Salvador, BA: UFBA, 2012,  pág. 124.  
 
 
49 Ação de manutenção de liberdade, Luiza, José Manoel Pinto, 1884.  APEB, Processo cível, sessão judiciária 68/ 
2422/ 05.   
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em contradição consigo própria e não podendo merecer fé Jurídica”50.  

Dessa forma, o processo é dado como encerrado pelo Dr. Juiz Municipal em oito de 

março de 1884, em virtude de Luiza não ter conseguido provar o abandono alegado. Aos vinte e 

seis dias do mês de maio de 1884, na cidade de Feira de Santana, são entregues os autos 

conclusos ao Dr. Juiz de Direito José Lustosa de Souza, que assina a seguinte sentença do Juiz 

Municipal: 

“[...] Alega a escrava Luiza como autora que o réu seu senhor José Manoel 
Pinto, morador no Jundiá deste termo, abandonada com seus filhos ingênuos 
desde o ano de 1879, não tendo mais recebido por ele auxilio algum para a 
sua subsistência e de seus filhos como prova com o documento folha 3. Ela 
autora desde aquela época vive do seu trabalho e de suas economias, ela tem 
em seu favor a procuração estabelecida pelo alvará de 10 de março de 1682, 
artigo 5 e pelos acordos do Supremo Tribunal de 6 de dezembro de 1682 e 
de 17 de maio de 1879. Defende-se o réu, alegando que não se pode 
considerar a autora abandonada por este réu pelo simples fato de ter ele 
autorizado que a autora fosse prestar serviços aos seus três irmãos 
Bernadina, Lucia e Maria. E além disso, por diversas vezes procurou 
conduzir a autora para sua casa o que sempre deixou de fazer ora pelo seu 
estado adiantado de gravidez, ora por pedidos de seus irmãos e ora por 
qualquer outro pretexto que ele sempre atendeu”51.  
 

E segue otexto dos autos:  

“Considerando que o artigo 76 do Decreto número 5135 de 13 de novembro 
de 1872 considera abandono o escravo por seu senhor quando este residindo 
no lugar e sendo conhecido não o manterem em sujeição e não manifesta 
querer mantê-la sob sua autoridade. Considerando que não obstante todas as 
testemunhas apresentadas pela autora considerarem-la abandonada pelo reo 
seu senhor são de acordo em dizer que ele tem procurado traze-la para sua 
casa com exceção feita da 3ª, que, aliás, é inteiramente contraditória consigo 
própria principalmente quando diz “que é exato o abandono da autora pelo 
reo, mas que ignora se ele o reo lhe fornece alimento e lhe tem socorrido em 
suas moléstias”, seu final, porém do depoimento diz: “que sabe que a autora 
vive de se trabalho e sem auxilio algum de seu senhor”. A segunda 
testemunha não é mais feliz que a terceira, pois disse que não sabe que o reo 
foi alguma vez buscar a autora para seu poder, mas sendo reperguntada diz 
que todas as vezes que o reo ia buscar a autora nunca levava condução 
própria para conduzi-la. A 1ª e a 4ª testemunha também não são isentos de 
equivalentes defeitos e ignora causas essenciais para a prova do 
abandono”52.  
 

 A ideia de abandono alegada acima, se sustentava no fatode que apesar de José Manoel 

Pinto afirmar que por muitas vezes tentou trazer Luiza de volta para sua companhia, o que 

também foi dito pelos depoentes e de certa forma dá entender que ele, e desejar querer mantê-la 

sob sua sujeição, o fato era que Luiza sustentava a si mesma e aos seus filhos, sem que o mesmo 

seu suposto senhor a auxiliasse nessas despesas.Assim, é pertinente se perguntar: será que ao 

afirmar, juntamente com todas as testemunhas apresentadas no processo, que a suplicante 
                                                      
50 Ibidem.  
51 Ibidem.  
 
52 Ibidem. 
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custeava as suas despesas e a de seus seis filhos não era argumento suficiente para comprovar o 

abandono alegado por Luiza?   

Dando continuidade a leitura: 
 

“Considerando que não pode aproveitar a autora o doc. Folha 3 por ser 
gracioso e não merecer fé alguma em juízo não tendo nem ao menos o 
mérito de corroborar a prova testemunhada por ser esta de improcedente 
considerando que a disposição do Alvará do dia 10 de março de 1682, artigo 
5 não pode também aproveitar a autora, não só por ter sido ele conduzido 
para um caso especial, isto é, como indulto aos escravos aprisionados no 
Quilombo dos Palmares em Pernambuco com o fim de extingui-la não 
podendo, portanto revogar o prazo desse aval como foi decidido pelo Alvará 
da relação do Maranhão de 6 de maio (Direito número 20, par. 13) como 
também porque ainda quando o referido Alvará encurtando o prazo da 
prescrição para cinco anos, este podia começar a ser contado do dia em que o 
réu manifestasse não querer manter a autora sob sua autoridade, em vista do 
decreto 13 de novembro de 1872”53.  
 

No que diz respeito ao Alvará de 10 de março de 1682, o mesmo institui medidas de 

repressão aos Quilombos dos Palmares e estabelece que todos aqueles que eram escravos antes de 

irem para o Quilombo deveriam voltar a sê-lo se seus senhores os reclamassem no prazo de cinco 

anos54. Segundo o juiz José Lustosa Manoel, Luiza não poderia utilizar tal Alvará em seu favor, 

visto que o mesmo se referia a um caso específico, como mencionado acima, portanto, não 

favorecia a suplicante e, mesmo se fosse o caso, como José Manoel Pinto apresentou prova de 

matrícula de um dos filhos de Luiza durante o tempo em que a mesma esteve afastada, ele 

deixava claro não só o interesse pela mesma, como também a sua autoridade. Esses elementos 

conjugados descartariam a utilização do alvará de 1682, porque ao fazer a matrícula demonstrava 

no prazo estabelecido pela lei que Luiza estava subjugada ao seu domínio.     

Se nos atentarmos a data que Luiza alega viver sobre si (1879) e a data em que a mesma 

deu entrada na justiça com um processo de manutenção de liberdade (1884) são contabilizados 

cinco anos, justamente por isso o seu curador lança mão de citar o Alvará de 10 de março de 

1682. Talvez essa informação seja uma pista do motivo pelo qual a suplicante tenha esperado 

cerca de cinco anos para entrar na justiça com um pedido de manutenção, na expectativa de que 

tal Alvará a auxiliasse consegui ganho de causa.  

Um fato que chama atenção com relação ao Alvará de 1682é que, embora a suplicante, 

juntamente com seu curador, alegasse tê-lo em seu favor, nenhuma defesa é apresentada por parte 

de seu curador que de certa forma explique melhor as razões que levam a firmar esse 

favorecimento. No entanto, se levarmos em conta a hipótese de Grinberg provável que 

consigamos entender melhor a razão disso. Segundo a mesma “a princípio, toda legislação citada 

                                                      
53 Ibidem.  
 
54 GRINBERG, Keila. Reescravização, direitos e justiças no Brasil no século XIX, in LARA Silvia Hunold e 
MENDONCA, Joseli M. Nunes (Orgs.). Direitos e Justiça no Brasil: ensaios de historia social. Campinas: Ed. 
UNICAMP, 2006, pág. 9. 
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deve fazer referência ao assunto discutido no processo, ás vezes, porém a legislação citada versa 

sobre questões processuais administrativas, como prazos, formato de citações etc., não se 

relacionando diretamente ao principal assunto discutido na ação” 55. É bem provável que esse 

tenha sido o caso de Luiza. 

A Tabela 1 mostra alguns exemplos de leis que exemplificam a hipótese de Grinberg. Na 

medida em que algumas leis aparecem nos documentos até então mencionados, mas não se 

repetiam ou quando não somente eram citadas,demonstrando que muitas vezes os escravos e, ou 

senhores se apoiaram em uma lei e a partir dela construíram seus argumentos de defesa do início 

ao fim do processo, como foi o caso da escrava Luiza que se apoiou, sobretudo no Artigo 76 do 

Decreto nº 5135 de 13 de novembro de 1872 para consegui manter sua liberdade. Outrora havia 

leis que eram citadas, mas não eram trabalhadas, articuladas, muitas vezes se reportavam a 

determinados fatos que não tinham relação direta com o que era alegado no processo e assim 

somente eram mencionadas, não voltavam a se repetir como é o caso, por exemplo, do Artigo 65 

do Regimento 4824 de 22 de novembro de 1871.  

 

Tabela 01: Citações levantadas por Keila Grinberg nas ações de reescravização do Tribunal de 
Apelação da Corte entre 1808 e 1888. Obs: total de ações analisadas nessa tabela: 2. 

 
Legislação 

 
Assunto 

 
Repetem-se mais 
de uma vez 

 
Alvará 10 de março de 1862 par. 5º 

 
Medidas de repressão aos 
quilombos dos Palmares. 

 
Sim 

 
Acordos do Supremo Tribunal de 
Justiça de 6 de dezembro de 1862 e o 
de 17 de maio de 1879. 

 
Versa sobre a condição de cativos 
que foram ou nasceram no 
Quilombo de Palmares. 

 
Sim 

 
Artigo 76 do Decreto nº 5135 de 13 
de novembro de 1872 

 
Versa sobre o abandono de 
escravos por seus senhores. 

 
Sim 

 
Artigos 238 e 240 do Regimento nº 
737 de 25 de novembro de 1850. 

 
Versa sobre posicionamento e 
procedimento em ações sumárias. 

 
Não 

 
Artigo 81 do Regimento nº 5135 de 
13 de novembro de 1872 

 
Versa sobre procedimento em 
processos sumários.  

 
Não 

 
Artigo 65 do Regimento 4824 de 22 
de novembro de 1871 

 
Bens de raiz, ou seja, imóveis de 
qualquer naturezae que o seu valor 
não exceda a 500$000, e sua 
procedência mediante processo.  

 
Não 

 
Artigo 239 do Regimento nº 737 de 
1850 

 
Versa sobre posicionamento e 
procedimento em ações sumárias. 

 
Não 

Tabela 01- Fonte: APB- Seção Judiciaria - Autos Cíveis 2 - Ações de manutenção de Liberdade.  
                                                      
55Ibidem, pág. 10. 
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Para, além disso, Grinberg ressalta que ao passo que alguns argumentos fundamentados 

em determinadas leis foram perdendo a legitimidade, outros passaram a ser considerados como 

válidos na década de 60 por juízes, alguns inclusive, não tinham relação direta com a causa em 

questão, como é caso do Alvará de 1682, mas que após “o Supremo Tribunal de Justiça ter o 

conferido uma interpretação abrangente, desprezando seu significado original e 

descontextualizando-o de um evento específico e localizado no tempo” este poderia ser usado 

tanto no século XVII como no XIX56, justificando assim a razão pela qual algumas leis, mesmo 

sendo instituídas há séculos atrás ainda eram usadas no século XIX.  

No tocante a matrícula mencionada nos autos acima é importante frisar que antes do 

processo ser dado como encerrado o escrivão consultou o livro de matrícula do munícipio, no 

qual consta o registro de um dos filhos de Luiza, e provavelmente foi usado por José Manoel 

Pinto com o objetivo de comprovar que o mesmo tinha vínculo com Luiza e, portanto não havia a 

abandonado, como pode ser notado no fragmento abaixo: 

“[...] a folha sete se acha a matricula do ingênuo Pedro, do número da nota 
dois mil e trezentos, José Manoel Pinto, Bom Despacho, número da 
matrícula dois mil trezentos e nove data da matricula, nome Pedro, 
masculino, pardo, data do nascimento vinte e nove de junho de 1879, natural 
de Bom Despacho, filho de Luiza, número da matricula mil quinhentos 
noventa e nove”57.  
 

Mediante tais alegações, é dada a sentença final: 

“Considerando finalmente que as testemunhas nada provarão em beneficio 
da autora entrando algumas em contradição consigo própria não podendo 
merecer fé jurídica o documento, ficarão as alegações da autora sem prova 
alguma. Portanto, julgo não provada a instancia da autora e determino que 
seja a autora entregue ao seu senhor” 58.  
 

Aos quinze dias do mês de janeiro de 1885, Luiza recorre no Supremo Tribunal da 

Relação da Bahia, tendo como curador Francisco de Mancovo Lima e Silva conhecido bacharel 

abolicionista,o qual consegue convencer o desembargado procurador da Coroa, Cerqueira Pinto, 

que Luiza, juntamente com seus seis filhos, tem direito à liberdade, como assim pode ser 

constatado por meio do libelo cíveldatado em vinte e sete de março de 1885: 

 

“Está provado nos autos que Luiza, escrava de Manoel José Pinto foi 
abandonada há muitos anos com seus seis filhos sem que o mesmo Pinto 
sequer se importasse e não lhes prestasse coisa alguma para seu sustento o 
que é bastante (art. 76 do Reg. 2 de 1872) para que a pobre vítima da 
ambição seja considerada livre como já se tem este próprio tribunal decidido, 
garantido a liberdade desta infeliz criatura e de seus seis filhos, cujos 
serviços provocarão ambição daquele que por longo tempo os abandonaram, 

                                                      
56 Ibidem, p. 14-20. 
 
57 Ação de manutenção de liberdade, Luiza, José Manoel Pinto, 1884.  APEB, Processo cível, sessão judiciária 68/ 
2422/ 05.   
 
58 Ibidem.  
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porque não podiam então prestar serviços e só acarretarão incômodos e 
despesas. Todavia o Egregio Tribunal decidirá como responder em sua 
sabedoria” 59.  
 

Ao recorrer ao Superior Tribunal da Relação, o que chama atenção nesse processo é o 

fato de não serem apresentadas nenhuma prova nova em relação ao que foi exposto por Luiza e 

pelo réu em primeira instância, o que faz com que se afirme que a suplicante consegue ganho de 

causa em segunda instância é a interpretação dos juízes, a releitura do processo e sua 

concordância com o que é estabelecido em lei. Como pode ser evidenciado na figura do 

procurador da Coroa, Cerqueira Pinto, o qual não só defende Luiza como da mérito às provas 

apresentadas pela mesma, em especial àquelas que a colocaria como beneficiária do artigo 76 do 

decreto n. 5135, de 13 de novembro de 1872, que corresponde ao abandono alegado pela 

suplicante. É baseado nesse artigo e no depoimento das testemunhas que o procurador da Coroa 

constrói seu argumento jurídico em favor da manutenção da liberdade de Luiza: 

 

“[...] Dão prosseguimento a apelação para reformar a sentença definida e 
declarar liberta a escrava Luiza por consultar os depoimentos das 
testemunhas, pois José Manoel Pinto não lhe fornecendo o necessário para 
alimentara se e seus filhos por anos, alega-se o abandono no artigo 76 do 
decreto n. 5135, de 13 denovembro de 1872”60.  
 

Assim como Luiza tantos outros escravos viveram situações similares, foi o caso de 

Joanna. O processo data o ano de mil oitocentos e oitenta e seis, para ser mais exato em seis de 

junho deste mesmo ano, a autora Joanna parda ou Joanna de Tal, com idade de 22 anos, alegava 

ter sido alforriada gratuitamente por sua senhora D. Maria Joaquina, de São José, que já havia 

falecido. D. Maria foi casada com Innocêncio José de Oliveira, morador na Lagoa do Peixe, 

Freguesia de Nossa Senhora dos Humildes. Joanna alegava pertencer a um senhor chamado 

Francisco Xisto de São Francisco, que a havia doado para D. Maria Joaquina, sua sobrinha, sob 

condição de que após sua morte Joanna ficaria forra. 

Ainda solteira D. Maria passou a carta de alforria, mas ao se casar com Innocêncio este a 

convenceu a inutiliza-la. Passado algum tempo, D. Maria Joaquina ao se ver enferma tornou a 

passar novamente carta de alforria à Joanna, visto ter destruído a primeira carta. Assim, na 

presença de duas testemunhas e do escrivão Antônio Lopes de Oliveira Torres, o qual ficou com 

a guarda da carta, segundo D. Maria Joaquina por questão de precaução, eis que mais uma vez 

Joanna tivera ainda mais próxima de conseguir realizar o sonho de conquistar a liberdade. 

Contudo, tempos depois, Innocêncio, já então viúvo, conseguiu reaver a carta da mão do escrivão 

e a inutilizou dando início à luta de Joanna que se julgava liberta, contra Innocêncio61. 62. 

                                                      
59 Ibidem.  
 
60 Ibidem. 
61 NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. Viver por si: histórias de liberdade no agreste baiano oitocentista (Feira de 
Santana, 1850-1888), Salvador, BA: UFBA, 2012.   
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Segundo consta na petição inicial Joanna, que se julga liberta, precisa provar: 

 

1º Que a 29 de março de 1859 sua senhora D. Anna Francisca de Jesus doara 
por escritura pública na nota do escrivão de paz daquela freguesia Francisco 
Xisto de São Francisco a suplicante sua sobrinha D. Maria Joaquina de São 
José, que depois casou com o suplicado, sendo essa doação feita com a 
condição de pós-morte da doadoraficar forra a suplicante.  
 
2º Que este escrivão deixou de estipular no escripto a dita condição e que ao 
lê-lo para ser assinado pela sua doadora em vista das testemunhas desse 
contradito Antônio Lopes de Oliveira Torre Manoel Antônio de Oliveira, 
esta hesitou em pedir a quem assinasse em seu rogo por não saber ler e nem 
escrever, exigindo para isso que se passasse outro escripto ficando aquele 
inutilizado.  
 
3ºQue esse próprio escrivão negou-se faze-lo, e pode ajudado pelas pessoas 
presentes persuadir a doadora de que sua vontade venha a ficar satisfeita de 
que, sua senhora a doadora naquele ato passasse carta de liberdade, o 
suplicado como de fato isso realizou-se, depois do que pediu então a doadora 
a José de Oliveira Torres que por não saber ela ler nem escrever assinasse a 
seu rogo o dito escripto de doação.  
 

A petição inicial ainda ressalta que Joanna também precisa confirmar que:  
 

“Antônio Lopes de Oliveira Torres passou escripto de liberdade condicional 
a suplicante do qual ficou de posse o dito Torres até que casando-se a 
doadora com o suplicado, fora por sugestões deste a casa de Torres tomar o 
escripto de liberdade, com o qual passara constrangida e achava na Fazenda 
Pedro Vás, como foi presenciado pelo dono da fazenda e outras pessoas, e 
veio entregar a seu marido que inutilizou-o, tudo isso a pedido da doadora D. 
Maria Joaquina de São José. esse escripto ainda fora intitulado pelo 
suplicado que tudo isso fizera sem a ciência de sua mulher que já nesse 
tempo se achava doente, procurando ser a carta lida e intitulada pelo 
suplicado Joaquim Chagas de Oliveira e Rosendo Lopes de Oliveira” 63.  

 

Através da petição acima datada em 1º de agosto de 1876 pode-se verificar que Joanna 

não dispõe em mãos de nenhum documento que comprove sua liberdade, mas por outro lado, a 

mesma cita nomes de pessoas que foram de fundamental relevância no resultado final do 

processo, já que testemunharam e acompanharam a busca por D. Maria Joaquina em passar 

documento que explicitasse as condições de liberdade da mesma. Ao ter conhecimento sobre a 

luta de Joanna para conseguir comprovar a existência de sua carta de alforria é normal que se 

questione o motivo pelo qual a mesma não procurou o cartório em busca do registro de tal 

documento, contudo ao analisar esse mesmo processo Nascimento alega que não era obrigatório 

registrar cartas de alforrias em cartório: 

                                                                                                                                                                            
62NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. Viver por si: histórias de liberdade no agreste baiano oitocentista (Feira de 
Santana, 1850-1888), Salvador, BA: UFBA, 2012.  
 
63 Ação de Manutenção de Liberdade, Joana de Tal , Innocencio José de Oliveira, 1876. APEB, Processo cível, 
sessão judiciária 56/ 1997/05. 
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Supõe-se que o registro em notas só passou a se intensificar a partir da 
segunda metade do século XIX, em virtude da Lei nº840, de 15 de setembro 
de 1855, que em seu artigo 11ºregulamentou a necessidade de registros em 
escrituras públicas de compra e de venda de bens de raiz [...] 64.  
 

Assim, dentre as testemunhas que deporam a favor de Joanna vale citar os nomes de 

Antônio Lopes de Oliveira Torres, Manoel dos Santos da Conceição, Joaquim Chagas de 

Oliveira, Rozendo de Oliveira Lopes, ambos citados na petição acima mencionada e que se 

constituem como “peças chaves” no processo da mesma, visto esta não ter nenhuma prova 

documental que sustente sua versão. No desenrolar da história Estevão Vaz Ferreira, juiz de 

direito da Comarca de Feira de Santana, ao analisar os depoimentos de cinco testemunhas 

apresentadas pela suplicante julgou nula o pedido de ação de manutenção de liberdade de Joanna 

alegando que não foi apresentado o título de doação e tampouco o de alforria.  

“Vistos estes autos os considerando que a ordem do processo sumário, 
nomeado nos artigos 238 e 240 do Regimento nº 737 de 25 de novembro de 
1850 mandado observância pelo artigo 81 do Regimento nº 5135 de 13 de 
novembro de 1872, de referencia ao artigo 65 do Regimento4824 de 22 de 
novembro de 1871 não pode ser preterida melhor da forma sumária: 
considerando que não foi observada a forma determinada pelo artigo 239 do 
citado regimento nº 737 de 1850, por quanto vê-se no termo de audiência a 
folha 12 que depois de inqueridas as testemunhas da autora foi dada a 
palavra ao procurador do Réu para produzir sua defesa. Considerando que a 
autora fundou a sua intimação na escritura de doação feita por D. Ana 
Francisca de Jesus e D. Maria Joaquina de São José em 29 de março de 
1859, e não juntou essa escritura como era necessário feito com relação 
desse título, com a prova do título de liberdade que a autora alega ter lhe sido 
passada na mesma ocasião e lugar, isto é em cartório do Escrivão, antes da 
assinatura da carta de liberdade: por estes fundamentos julgo nula a ação de 
folha 12 em diante. Feira, 19 de abril de 1876” 65. 
 

O que se percebe com a leitura da sentença do juiz de direito da Comarca de Feira de 

Santana, Estevão Vaz Ferreira, é que foram consideradas pelo mesmo somente a existência ou 

não de provas documentais, desconsiderando assim o depoimento das testemunhas. O juiz de 

direito acima citado parece ainda ter desconsiderado as razões pelas quais a suplicante não possui 

em mãos a escritura de doação ou qualquer outro documento que comprove sua versão, o que, 

como já mencionado anteriormente, se deve a atitudes do Sr. Innocêncio que ao que tudo indica 

inutilizou e se apropriou de um documento que não lhe pertencia, justamente no momento em 

que sua esposa e proprietária de Joanna já havia falecido. 

Dessa forma, mesmo tendo as testemunhas confirmado a existência da carta e sua 

“destruição” por Innocêncio, o Juiz Vaz Ferreira decidiu por julgar como nula a causa, o que 

poderia manter Joanna em cativeiro, e assim teria acontecido se não fosse por Benigno Tavares 

                                                      
64 NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. Viver por si: histórias de liberdade no agreste baiano oitocentista (Feira de 
Santana, 1850-1888), Salvador, BA: UFBA, 2012, pág.146. 
 
65 Ação de Manutenção de Liberdade, Joana de Tal , Innocencio José de Oliveira, 1876. APEB, Processo cível, 
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de Souza, advogado da autora, que em cinco de dezembro de mil oitocentos e oitenta e dois 

recorreu ao Tribunal da Relação e conseguiu mudar o rumo dessa história, dessa vez a favor de 

Joanna.  

“A única prova que o embargante exibiu para dar força aos embargos 
opostos a f.50 é a nós abaixo assinado de f.54, que, nenhuma importância 
tendo e não pode destruir as provas dos autos, os quais servirão de base para 
que o Acordão embargado julgasse liberta a embargada desde o falecimento 
de sua benfeitora, mulher do embargante. As provas dos autos que são 
manifestas e favoráveis a embargada, não foram por modo algum, a não ser 
por esse gracioso nós abaixo assinado que nenhum valor tem em seu direito, 
não foram por modo algum, digo, respeitados e menos destruídos. Portanto a 
confirmação do Acordão a f.48 é de indeclinável justiça. Tudo isso, o 
Egrégio Tribunal decidira como em sua sabedoria julgas mais acertada. 
Bahia, 14 de agosto de 1883. O Desembargador, procurador da Coroa, 
Cerqueira Pinto” 66.  
 

Embora Joanna não tenha se amparado no que é estabelecido em lei para conseguir 

ganho de causa, como assim fez Luiza, citada anteriormente, ambos os processos possuem um 

fato em comum: a presença de Cerqueira Pinto como procurador da Coroa que coincidentemente 

ou não concedeu ganho de causa a ambas as suplicantes, Joanna e Luiza. Embora não tenha 

encontrado nenhuma informação a respeito do mesmo, o que pode se deduzir com relação a 

Cerqueira Pinto é que este possivelmente tivesse sofrido influência do pensamento abolicionista 

de sua época, fosse ligado a questão Abolicionista, visto ter se manifestado favoravelmente a 

causa das suplicantes acima citadas.  

Com base na história de Joanna, ainda é possível fazer menção a dois fatos. O primeiro 

dele diz respeito ao ato de Innocencio que não só descumpriu a vontade de sua esposa como 

também usou de meios “ilícitos” ao inutilizar e tomar posse de um documento que não lhe 

pertencia, ao rasgar a referida carta que concedia liberdade a Joanna. Já o segundo fato está 

ligado a atitude de Benigno Tavares de Oliveira, curador da suplicante, o qual ao apelar para o 

Tribunal da Relação argumentou não mais com relação a impossibilidade de revogação de 

alforrias, mas fazendo menção ao Artigo 167 que versava sobre o crime cometido por Innocencio 

ao rasgar a carta de alforria de Joanna67. Em ambos os casos a discussão que se faz é com relação 

as estratégias que foram usadas tanto por Innocencio quanto por Benigno, o primeiro ao rasgar a 

cartabuscavamanter Joanna em cativeiro, enquanto que o segundo ao mudar a estratégia de defesa 

de Joanna usava de todos os meios para auxiliar a suplicante a consegui ganho de causa.  

A atitude de Benigno ao mudar a estratégia de defesa na perspectiva de auxiliar Joanna a 

conseguir provar seu direito à liberdadedemonstra que os escravos não estavam sozinhos no 

mundo do direito, como assim destaca Azevedo, segundo a autora “pelo menos desde a década de 

60 do século XIX, a busca por liberdade era amparada, nos tribunais ou fora deles, por advogados 

                                                      
66 Ibidem.  
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que assumiam sua defesa, elaborando estratégias e argumentações jurídicas que sustentassem 

tecnicamente sua causa” 68. Ao recorrer a documentação produzida pelos juízes de direito em 

relatórios enviados ao presidente da província sobre os casos julgados, além de processos 

judiciais e criminais Azevedo busca acompanhar mais de perto o processo que gerou a 

transformação do movimento abolicionista de São Paulo na segunda metade do século XIX, 

atentando para as suas diferenças e rupturas, bem como suas continuidades e reelaborações. Para, 

além disso, a autora mostra como esse movimento abolicionista ganhou força por meioda atuação 

dos advogados como Luiz Gama e Antonio Bento, mas também da ação dos próprios escravos69.   

Voltando à luta dos sujeitos em busca da almejada liberdade, no ano de mil oitocentos e 

setenta e sete quem também procurou a justiça a fim de resolver de vez sua situação perante a lei 

foi Luiza (escrava), como assim consta no documento. A mesma alegava ser livre em virtude de 

uma carta de liberdade passada há oito anos mais ou menos sem condição alguma por Barnabé 

Gonçalves Palmeira, morador da Lagoa Grande, Freguesia dos Remédios. Luiza alegava que 

Barnabé depois de um tempo, por achar-se em mal estado de fortuna, rasgou a referida carta de 

liberdade reduzindo a suplicante novamente à escravidão. 

Embora a narrativa de Luiza escrava tome novos rumos, um dado importante a ser 

pontuado em ambas as histórias apresentadas aqui (Luiza escrava e Joanna) é o ato destas terem 

suas cartas de alforria rasgadas pelos seus ex-senhores. Essa era uma prática que, embora não 

ocorresse com tamanha frequência, aparecenos documentos aqui analisados nos sugerindo 

afirmar que o ato de rasgar a carta de alforria poderia ser interpretado de diferentes maneiras, mas 

que nos leva a uma única conclusão: o interesse na permanência do domínio por parte do senhor. 

A história de Joanna e Roza, citadas logo no inicio desse trabalho, também chama 

atenção. As mesmas foram alforriadas por Jose Ramos da Motta, seu senhor, ainda em vida, mas 

após a morte do mesmo Joana e Roza foram obrigadas a permaneceram no cativeiro, visto que os 

herdeiros do seu senhor não considerava a carta de liberdade como legal, como assim pode ser 

verificado na petição inicial: 

Diz Roza e Joanna moradoras em Santa Bárbara neste termo que tendo-lhes 
seu senhor José Ramos da Motta Lima conferindo-lhes a carta de liberdade 
junta para a gozarem depois de sua morte, acontece que, verificando se a 
pouco o falsamento daquele seu senhor não tem as suplicantes podido entrar 
no gozo de suas liberdades por estarem-nas conservando sobre cativeiro os 
herdeiros daquele finado, os quais são Manoel Sabino de Lima, Pedro 
Pereira dos Reis Lima e Domingos Pereira Lima a título de não haverem 
como legal a carta, que as suplicantes receberam daquele seu bem feitor 
[...]70 

                                                      
 
68 AZEVEDO, Elciene. O Direito dos Escravos: Lutas jurídicas e abolicionismo na província de São Paulo. 
Campinas, Ed. da Unicamp, 2010.  
 
69 Ibidem. 
 
70 Ação de Manutenção de Liberdade, Joana e Roza, herdeiros de José Ramos da Motta Lima, 1877. APEB, Processo 
cível, sessão judiciária 82/ 2941/ 03.   
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Ainda que um acontecimento novo ganhe destaque nesse caso, sobretudo se comparado 

com as demais narrativas apresentadas, fato esse que gira em torno de um dos argumentos 

alegados por parte dos herdeiros de José Ramos da Motta que é a questão da sanidade mental, 

pode se afirmar que todos os processos apresentados até então apresentam “fatos” que se 

constituem na verdade como pano de fundo e que fazem menção as “estratégias”, as quais 

representam um conjunto de ações usadas por ambos os sujeitos (senhores e escravos) no intuito 

de beneficiá-los. Como assegura Pedroza:  

“As estratégias para escravizar e reescravizar ilegalmente eram muitas e 
essas práticas aconteciam, às vezes, com o conhecimento das autoridades 
[...]. Contudo, os supostos escravos, livres e libertos pobres não assistiam a 
tudo isso passivamente, eles atuavam dentro e fora da justiça para conquistar 
a liberdade e, ou para mantê-la. Manter a liberdade poderia ser tão difícil 
quanto conquista-la”71.  

 

Outra estratégia usada pelos escravos e ou senhores nas ações de reescravização é a 

questão da tecnicidade da documentação, embora não tenha sido argumento usado por nenhum 

dos sujeitos aqui mencionados, essa também pode ser considerada como importante estratégia, 

como assim defende Pinheiro72. A autora destaca que durante pesquisa, na qual a mesma trabalha 

com 12 ações de manutenção de liberdade e defende que a busca pela justiça mostrou-se uma 

estratégia eficiente de proteção, sobretudo por alguns sujeitos que recorreram à justiça a fim de 

neutralizar os riscos de retomada do domínio senhorial e ou conservar a liberdade. Pinheiro 

chama atenção ainda para os documentos apresentados mediante andamento ou entrada de um 

processo e alega que a apresentação destes poderia ser mesmo decisiva para se conseguir a 

manutenção da liberdade. É o caso, por exemplo, de recibos, transferências de bens, mandatos, e 

tantos outros, os quais tendem a ratificar, comprovar ou negar determinada informação. 

É importante destacar que o objetivo de narrar essas querelas entre escravos e senhores 

é, sobretudo, o de demonstrar que esses sujeitos usavam de diferentes artimanhas para conseguir 

ganho de causa.  Na medida em que um senhor ou um escravo ao dar entrada em um processo 

judicial omite determinadas informações, as quais podem comprometer negativamente no 

resultado final do processo, ambos estão jogando com as “armas que possui em mãos” a fim de 

defender seus direitos. Dessa forma, a questão da sanidade mental usada como retórica, sobretudo 

por parte dos herdeiros no momento estratégico, o ato de rasgar a carta de alforria, muitas vezes 

concedida por senhores anteriormente a sua morte como meio de manter a guarda sob 

determinado escravo, sobretudo se o senhor se achar em um momento de crise financeira, todos 

esses exemplos foram citados nas histórias dos sujeitos acima mencionados e nos permite 

                                                      
71 PEDROZA, Antonia MárciaNogueira. A escravidão ilegal e a precariedade da liberdade na província do Ceará 
no século XIX. Revista de História e Estudos Culturais, vol.13, 2016. 
 
72 PINHEIRO, Fernanda Aparecida Domingos.  Liberdade ameaçada: oposições judiciais à reescravização 
(Mariana, 1720-1819). XXVII Simpósio Nacional de História. 2013.  
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considera-los como “estratégias” usadas por esses sujeitos a fim de favorecê-los.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A leitura das fontes documentais e aprofundamento do conhecimento sobre o tema a 

partir da bibliografia permitem que se chegue a duas conclusões: a primeira delas é que a 

reescravização, assim como em outras partes do Império, foi uma ameaça aos homens e mulheres 

negros e pobres que viveram no município de Feira de Santana e região na segunda metade do 

século XIX e embora, nenhum dos documentos analisados durante esse trabalho possam fornecer 

dados convincentes de que determinado sujeito tenha sido vitima de reescravização ilegalmente, 

nem tão pouco dá para se mensurar o “peso” que a reescravização tinha nesse local, o que não 

faltaram foram escravos que mediante ameaça procuraram a justiça por meio das ações de 

manutenção de liberdade, para regularizar sua situação.   

E a segunda conclusão diz respeito a influencia que o campo do direito, as leis citadas 

nas fontes exerciam no resultado final de uma ação judicial, bem como a leitura, ou melhor, a 

interpretação,  que os sujeitos envolvidos, especialmente os curadores e juízes  faziam, 

interpretação essa que muitas vezes garantiam causa ganha a uma das partes.  Em outras palavras 

o conhecimento de lei, os argumentos usados e os procedimentos a serem seguidos são exemplos 

de que o uso social da lei, as interpretações que os advogados dão a essas leis em contextos 

diversos são parte das estratégias para alcançar a Liberdade e ratificam a ideia defendida por 

Silva: 

“Os escravos não foram vítimas nem heróis o tempo todo, pelo contrário, 
situava-se em sua maioria e a maior parte do tempo numa zona de 
indefinição entre um e outro polo, posto que ao lado da sempre presente 
violência, havia um espaço social no qual se teciam tanto barganhas quanto 
conflitos. Sendo assim, os cativos são vistos como negociadores, sendo 
muitas vezes capazes de adotar as melhores estratégias de sobrevivência, ao 
mesmo tempo em que negavam os aspectos mais nefastos do cativeiro73”. 
  

Por fim, concluo esse trabalho afirmando o quão instável deveria ser a situação dos 

libertos que, às vezes, apesar de reconhecidamente viverem como livres por muitos anos, ainda 

precisavam voltar à justiça para consolidar seus direitos74.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
73 SILVA, Ricardo Tadeu Caires. Os Escravos vão à Justiça: a resistência escrava através das ações de liberdade. 
Bahia, século XIX. Dissertação de Mestrado, PPGHUFBA, 2000, pág. 4.  
 
74 GRINBERG, Keila. Reescravização, direitos e justiças no Brasil do século XIX. In: LARA, Silva Hunold; 
MENDONÇA, Joseli Maria Nunes (orgs.). Direitos e Justiças no Brasil: Ensaios de história social. Campinas: 
Editora da Unicamp, 2006, pág. 5 -6.    
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