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1. Introdução
A  província  de  Minas  Gerais  deteve,  ao  longo  do  século  XIX,  o  maior  plantel 

mancípio  do  Brasil.  E,  durante  esse  período,  não  temos  informações  sobre  grandes 
insurreições  escravas  na província  e  nem pesquisas  mais  abrangentes  sobre o movimento 
abolicionista mineiro. Por isso, torna-se justificável investigar os tipos de relações sociais que 
a  sociedade  escravista  mineira  engendrou.  Em  especial,  cabe  perguntar  pelas  formas  de 
resistência oferecidas pelos escravos mineiros do século XIX. Seriam as fugas e os quilombos 
as únicas formas de contestação da escravidão em Minas Gerais?

A  proposta  deste  trabalho,  partindo  de  um  conceito  ampliado  de  resistência,  é, 
precisamente, estudar a criminalidade escrava enquanto fenômeno de resistência cotidiana à 
escravidão.  Neste  sentido,  alguns  historiadores  têm  apontado  para  a  possibilidade  de  se 
conhecer,  através  de  fontes  criminais,  o  corriqueiro  da  vida  das  camadas  sociais 
desprivilegiadas, seus anseios, valores, os tipos de relações que estabeleciam.

Por  conseguinte,  este  trabalho  é  também  uma  tentativa  de  investigar  esse  viver 
cotidiano da escravidão. O objetivo é captar, para além do caráter oficial e normativo dos 
processos criminais, o que os escravos tinham a dizer sobre sua condição. Dizer esse que, nos 
processos criminais, detecta-se a partir das motivações e das circunstâncias que levaram os 
escravos a cometer os crimes.

O crime praticado pelos escravos, portanto, ultrapassa o sentido restrito de quebra da 
norma legal e surge como momento de resistência à escravidão.

Esta percepção do crime como ameaça à ordem escravista foi captada pela própria 
justiça da época, que, como veremos, estava cada vez mais preocupada com a questão da 
segurança.  Temendo  a  generalização  das  ações  criminosas,  a  justiça  dedicar-se-á  em 
rapidamente condenar o escravo transgressor, contrariando, em muitos casos, os interesses dos 
proprietários que não desejavam perder seus escravos.

Definidos,  portanto,  o tema e os objetivos deste trabalho, falta-nos apresentar seus 
limites cronológicos.

Nossa investigação limita-se ao estudo da criminalidade escrava na cidade de São João 
del-Rei e seus distritos. Esta região, mesmo após o declínio da mineração aurífera, continuou 
sendo uma das mais populosas da província mineira no século XIX e manteve sua importância 
econômica  graças ao comércio e à agricultura. 

Recentemente,  o  estudo  do  século  XIX  mineiro  vem  passando  por  um  grande 
revigoramento,  devido  sobretudo  à  divulgação  dos  trabalhos  de  Roberto  Borges  Martins, 
Robert Slenes e Douglas Cole Libby a respeito da economia mineira no período1.

Podemos dizer que a questão que suscitou todo o debate sobre a economia mineira 
oitocentista foi a seguinte: qual (ou quais) era o setor dinâmico da economia mineira capaz de 

* Este artigo é uma síntese da monografia  apresentada pelo autor como requisito para a conclusão do curso  de 
especialização em História de Minas no século XIX  da FUNREI.
1 -MARTINS, Roberto B. A economia escravista em Minas Gerais no século XIX. Belo Horizonte: CEDEPLAR
UFMG, 1982; SLENES, Robert. Os múltiplos de porcos e diamantes: a economia escravista em Minas    Gerais
no século XIX. Campinas, Cadernos IFHC/UNICAMP, 1985 e LYBBI, Douglas C. op. cit..
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absorver a mão-de-obra escrava da província, uma vez que Minas detinha o maior plantel 
mancípio dos país ?

A partir deste problema, os estudos sobre os oitocentos mineiros contribuíram para que 
se reavaliasse as velhas teses da estagnação econômica após a decadência da mineração e  da 
perda de escravos para as regiões cafeeiras.

Setores como a agricultura mercantil de subsistência, uma nascente indústria têxtil, a 
siderurgia, a cafeicultura na Zona da Mata e a própria mineração absorviam a maior parte 
dessa mão-de-obra escrava e também da livre.

Entre as principais atividades que absorviam essa mão-de-obra estava a agricultura 
mercantil de subsistência, cuja produção destinava-se ao mercado interno. Este setor impedia 
que  se  acelerasse  a  diminuição  do  plantel  escravo  inclusive  na  região  Metalúrgica-
Mantiqueira, tradicionalmente ligada às atividades mineradoras e da qual fazia parte São João 
del-Rei. Até 1840, a região detinha o maior plantel da província, e, mesmo em 1872, ainda era 
o segundo maior.

Nesse quadro mineiro dos oitocentos, São João del-Rei aparece como um importante 
entreposto comercial da província. Da cidade e região saíam tropas levando toucinho, queijos, 
couros,  algodão  em  rama,  panos  grosseiros  ou  conduzindo  porcos  e  gado  “vacum”, 
principalmente para a Corte do Rio de Janeiro, como observou o viajante francês Saint-Hilaire 
no início do século XIX2.

Cabeça da Comarca do Rio das Mortes, a vila e depois cidade de São João del-Rei 
tornou-se importante centro comercial e, por isso mesmo, ainda segundo Saint-Hilaire, ela não 
apresentava o ar triste e de abandono característico de outras localidades após a decadência da 
mineração aurífera.

Segundo Richard Burton, inglês que esteve na cidade na década de 1850, São João 
contava  com  10  praças,  24  ruas  e  1600  casas  (das  quais,  80  eram  sobrados),  64  casas 
comerciais  (de  brasileiros  e  estrangeiros),  uma  hospedaria,  várias  “tavernas”  e  4  boticas. 
Quanto à sua população, Burton informa que, em 1859, o município contava com “21.500 
almas, das quais 15.200 eram livres, 100 estrangeiros e 6.200 escravos, elemento que estava 
em rápido decréscimo”3.

A respeito  da  estrutura ocupacional  da população são-joanense,  Ângela Magalhães 
Martins, analisando as listas nominativas dos períodos 1831/32 e 1838/40, confirma que a 
região era predominantemente agrícola, atividade que ocupava a maior parcela da população 
masculina livre e escrava4. A autora, no entanto, também observa que na vila de São João del-
Rei  bom  número  de  homens  livres  ocupava-se  de  atividades  comerciais  e  artesanais  ou 
exerciam funções públicas.

Quanto  aos  escravos  (homens  e  mulheres)  eram  empregados  nas  mais  diversas 
atividades: agricultura, comércio itinerante, serviço doméstico, fiação, tecelagem. Veremos, 
mais adiante, que, ao serem interrogados sobre seus “meios de vida”, os escravos apontavam 
os mais diferentes “ofícios”: roceiro, ferreiro, marcineiro, alfaiate, sapateiro, costureira, etc.. 

Estas  observações  sobre  a  cidade  de  São  João  del  Rei  são  importantes  porque  a 
literatura  tem  apontado  para  o  caráter  específico  da  escravidão  urbana.  Apesar  de  não 
privilegiarmos em nosso estudo os escravos urbanos, perceber como era a vida dos escravos 
na cidade é relevante, uma vez que dos 12 crimes acontecidos no período 1850-1860, 7 foram 
perpetrados na área urbana de São João del Rei e os 5 restantes em fazendas dos distritos 
sanjoanenses (São Miguel do Cajuru, Nossa Senhora da Piedade do Rio Grande e Arraial de 
Madre de Deus).

2-SAINT-HILAIRE, Auguste de. viagem ao distrito dos diamantes e litoral do Brasil. Belo Horizonte:Itatiaia   ;
São Paulo: EDUSP, 1974, p. 193.
3 -BURTON, Richard. Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho. Belo Horizonte: Itatiaia; Sào Paulo: EDUSP,
1976, p. 195.
4 -MARTINS, Ângela Magalhães. Século XIX: estrutura ocupacional de São João del-Rei e Campanha. V Se-
minário sobre a economia mineira. Belo Horizonte: CEDEPLAR, 1990.
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A maior liberdade de movimentos que o escravo gozava na cidades; a possibilidade de 
contatos mais constantes com indivíduos de diferentes condições sociais e de trabalhar longe 
da  vigilância  do  senhor  implicaram  em  mudanças  significativas  nas  relações  sociais 
escravistas que não podemos deixar de considerar.

Lembramos que a breve caracterização da cidade de São João del Rei e região que 
realizamos acima constitui-se numa tentativa de montar um cenário onde os personagens de 
nossa história - os escravos - praticaram suas ações criminosas.

Quanto  às  balizas  cronológicas  optamos  por  estudar  a  criminalidade  escrava  no 
período de 1850 a 1860. Tal opção justifica-se por ser esta a primeira década após a proibição 
do tráfico atlântico de escravos africanos. O fim do tráfico internacional, o incremento do 
tráfico inteprovincial; o aumento do preço dos escravos e a questão da substituição da mão-
de-obra escrava pela livre, constituíram-se em fatores que, durante o século XIX, provocaram 
mudanças  significativas  nas  relações  entre  senhores  e  escravos.  A maior  interferência  do 
Estado nestas relações e uma maior preocupação com o tratamento dispensado aos cativos 
seriam algumas dessas mudanças.

Talvez percebendo à sua maneira este momento, os escravos intensificaram sua luta 
contra a escravidão, seja através das fugas em massa ou da exigência de maiores espaços de 
autonomia.

Neste contexto, também a criminalidade escrava, cujos índices  cresceram após 1850, 
colaborava  para  o  desmantelamento  do  sistema  escravista,  pois  fazia  crescer  o  temor  da 
camada proprietária frente à massa escrava.

Assim, num primeiro momento deste trabalho, apresentamos uma breve notícia acerca 
dos estudos relacionados à criminalidade escrava e da recente produção historiográfica que 
revigorou o estudo da escravidão no Brasil, além de apresentarmos uma discussão sobre as 
fontes por nós utilizadas.

Em seguida,  passamos  aos  resultados  de  nossas  pesquisas,  ou  seja,  a  análise  dos 
processos  criminais  selecionados.  Primeiramente,  focalizamos  os  crimes  contra  a  pessoa 
(ofensas físicas e homicídios) e, em seguida, os crimes contra a propriedade (roubos e furtos).

2-Historiografia e escravidão: crime e resistência.
O tema da escravidão na História do Brasil certamente é um dos mais estudados pelos 

historiadores e, ao longo do tempo, vem recebendo interpretações bastante diferentes entre si. 
Recentemente, estes estudos sobre a sociedade escravista brasileira sofreram novo impulso, 
principalmente com o privilegiamento e a escolha de novo referencial teórico-metodológico.

Os estudos sobre a escravidão que partiram destas novas perspectivas, empenharam-se 
em  recuperar  o  escravo  enquanto  agente  do  processo  histórico  e  em  perceber  como  os 
escravos organizaram seu mundo mesmo que sob a violência do sistema5.

Nas décadas de 1960 e 1970, historiadores e sociólogos, numa tentativa de superar a 
visão benevolente  da  escravidão,  cujo principal  representante  fora Gilberto  Freyre,  deram 
especial ênfase à questão da violência que permeava as relações entre senhores e escravos. 
Nesta linha, o escravo aparece como “objeto”, “coisa” e, como tal, incapaz de criar um mundo 
de significados próprios. Enfim, o escravo era destituído de subjetividade. Tal situação só 
poderia ser rompida quando o escravo-coisa se transformasse no escravo-rebelde, que partia 
para a luta aberta contra o sistema, seja através da fuga, da insurreição ou do quilombo.

Também na década de 1970, uma outra corrente surgiria, preocupada principalmente 
com o caráter sociedade escravista brasileira - poderíamos falar de um modo de produção 
escravista?  Como  representantes  teríamos  Jacob  Gorender,  Ciro  Flamarion  Cardoso  e 
Fernando Antonio Novais6.

5 CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade. São Paulo:Companhia das Letras,1990, p. 36.
6 -A respeito dessa discussão ver LARA,, Silvia H. Escravidão no Brasil: um balanço historiográfico. In: Revista 
de História, v.3, n. 1, 1992.
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A primeira corrente, no entanto, foi a que mais influenciou estudiosos e historiadores: 
do escravo submisso ao escravo rebelde,  que escreveu seu nome na história por meio da 
resistência ativa.

Poderíamos, então, perguntar: o que aconteceu com aqueles milhares de escravos que 
não se rebelavam? Aceitaram resignadamente sua condição e nada fizeram para mudá-la?

Percebeu-se, portanto, que faltava a trama, o dia-a-dia da escravidão. De modo geral, é 
a partir da década de 80 que se tentará recuperar a história de como os escravos viveram e 
viram a escravidão.

Entretanto,perceber o escravo enquanto agente histórico implicou em conhecer o seu 
cotidiano, suas relações com os outros (escravos e livres) e sua visão do momento em que 
vivia.  Para  tanto,  foi  preciso  que  os  historiadores  elaborassem  novos  conceitos  e 
reformulassem outros:  resistência, submissão, acomodação, paternalismo, negociação.

Eis, então, que salta das páginas dos livros de história um escravo que tem um modo 
de vida próprio, e que, apesar de estar submetido à dominação senhorial e também justamente 
por causa desta dominação, cria um mundo de significados diferentes daqueles do seu senhor.

 Sem negar que a violência tenha sido uma constante nas relações entre senhores e 
escravos,  historiadores  como  Sidney Chalhoub,  Sílvia  H.  Lara,  Leila  M.  Algranti,  Kátia 
Mattoso,  dentre  outros,  estudaram como os  escravos,  tanto  no  campo como nas  cidades, 
forjaram espaços de sobrevivência dentro do próprio sistema escravista e elaboraram novas 
“formas sutis  de oposição que beiram os limites  da honestidade”7.  Utilizando de diversas 
estratégias, os escravos forçavam o sistema a se adaptar às circunstâncias e, ao mesmo tempo, 
contribuíam para sua desagregação.

 Desta  forma,  os  cativos  apuravam suas  formas de resistência:  praticavam crimes, 
trabalhavam com desmazelo, exigiam melhor tratamento (castigos moderados, folgas, lazer) e 
tentavam encontrar novos caminhos para a liberdade.

Assim, é neste contexto que vêm caminhando os estudos sobre a escravidão brasileira. 
Porém, as críticas não tardaram a surgir, acusando os representantes desta nova vertente de 
“reabilitarem” a escravidão8.

Claro está que também os senhores encontravam novas formas de manter a dominação 
sobre os cativos, pois todas as concessões feitas aos escravos eram, para eles, uma tentativa de 
manutenção do próprio sistema escravista, principalmente a partir de meados do século XIX.

Resistir  no  interior  do  sistema escravista,  portanto,  exigia  a  aceitação  de  “normas 
tácitas de convivência mútua entre senhores e escravos”9. O  rompimento  destas  normas 
poderia provocar a rebeldia, a contestação violenta da escravidão.

No âmbito dessa nova visão da escravidão, o estudo da criminalidade escrava também 
despertou o interesse dos pesquisadores.

Os crimes praticados por escravos  aparecem como fenômeno social provocado pelas 
condições de vida no cativeiro e se transformam em ato de resistência à dominação. Escravos 
que  matavam  os  senhores,  feitores,  homens  livres  pobres  ou  outros  escravos,  o  faziam 
também para manter certos espaços de autonomia, para reafirmar pequenas conquistas ou para 
protestar contra castigos excessivos.

No  decorrer  do  século  XIX,  enquanto  crescia  o  índice  de  crimes  praticados  por 
escravos, também aumentava a preocupação da justiça com a segurança pública. E isso exigia 
a melhor organização dos meios de repressão e a maior interferência do Estado nas relações 
entre  senhores  e  escravos,  antes  domínio  quase  que  exclusivamente  privado.  Além  da 
marginalização pela própria condição de cativo, a figura do escravo (assim, como a do negro 
forro e a do homem livre pobre) passa a ser também associada à do criminoso ou do suspeito 
em potencial.                                                                                                                                

7 -MATTOSO, Katia M. Q. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1988, p.157.
8 -GORENDER,Jacob. A escravidão reabilitada. São Paulo: Ática, 1990.
9-MACHADO, Maria Helena P. T. Crime e escravidão. São Paulo: Brasiliense,1987, p. 20.
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Portanto,  exigindo  novos  acertos  e  novas  formas  de  controle  social  por  parte  da 
camada senhorial e do Estado, os crimes praticados pelos escravos - apesar de quase sempre 
ser  um  ato  individual  -   constituíam-se  em  forma  de  resistência  e  contribuíam  para 
desmantelar a ordem escravista.

2.1. As fontes: os processos criminais
Para  este  trabalho,  foram  selecionados  13  documentos,  na  sua  maioria  processos 

criminais  completos  ou traslados de processos criminais.  Uma menor parte compõe-se de 
peças processuais, tais como: autos de prisão, sumários crime, autos de corpo de delito, ordem 
de execução de sentença. Em todos esses documentos, que pertencem ao acervo do Arquivo 
do Museu Regional de São João del-Rei, os escravos aparecem na condição de réus ou co-
réus. 

Ao se trabalhar com fontes como essas deve-se levar 
em consideração certas circunstâncias. Primeiro, estes processos criminais são documentos 
oficiais,  produzidos  num  momento  de  quebra  da  ordem  vigente  e,  por  conseguinte, 
constituem-se em momentos reafirmadores da ordem.
Como um dos nossos objetivos é perceber o escravo enquanto agente histórico, como ouvir 
sua voz através destes documentos? Ou como diria Jean Claude Schmitt:
                                                                                                                                             

“Como  ouvir  a  voz  dos  marginais  do  passado,  quando,  por 
definição, ela foi sistematicamete  abafada pelos  detentores  do 
poder,  que  falavam  dos  marginais,  mas  não  osdeixavam 
falar?”10

Para os autores que têm se dedicado ao tema, apesar do caráter formal dos processos 
criminais e de muitas vezes as falas dos implicados virem filtradas pelas penas dos escrivães, 
é possível encontrar nas suas entrelinhas o discurso das camadas marginalizadas, mesmo que 
seja um simples vestígio, “mas quão vivo!”

O  interesse  de  se  descobrir  a  verdade  sobre  o  fato  criminoso  dependia  de  que 
“verdade”  se queria encontrar. Por isso, promotores, curadores e escravos montaram suas 
“versões” do crime.

O processo criminal, e seu encaminhamento, reflete, portanto, uma construção do real 
a partir de um ponto de vista. É  o embate entre as versões da acusação e da defesa. Por isso, 
segundo Bóris Fausto, o processo criminal afasta-se do fato que lhe deu origem e torna-se 
quase uma “obra de ficção”11.

Nos casos em que os escravos são os réus, a versão do crime construída pelos agentes 
da justiça, em especial  pelos promotores, tentará anular qualquer atitude da defesa, já quase 
ausente. Na maioria dos processos, a fala dos escravos foram, aos poucos, suprimidas e ficam 
restritas a simples registros,  como: não respondeu, nada tem a declarar. A meta maior da 
acusação era conseguir uma confissão. Os motivos que levaram os escravos a cometerem o 
crime quase sempre são tratados como frívolos e reprovados ou são esquecidos.

Tentar ir além desta leitura imediata do processo e ouvir a voz dos escravos, como 
dissemos, é uma de nossas propostas.

3. Criminalidade escrava: a “tão abalada” segurança
Os estudos sobre criminalidade no século passado têm apontado para um maior índice 

de crimes cometidos por escravos após 1850.
Esta data é significativa porque marca o início propriamente dito do desmantelamento 

da ordem escravista brasileira. O fim do tráfico de escravos africanos e suas conseqüências - 

10 -SCHMITT, Jean-Claude, A história dos marginais. In: LE GOFF, Jacques. A história nova. São Paulo, 
Martins fontes, 1993, p.284.
11 FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 32.
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aumento do preço dos escravos, incremento do tráfico interprovincial e o problema da mão-
de-obra livre   -   acabaram  provocando mudanças  importantes  nas  relações entre senhores e
escravos.  Se,  por  um  lado,  os  senhores  preocupavam-se  com a  manutenção  da  força  de 
trabalho, por outro, os escravos tratavam de exigir melhor tratamento e espaços de autonomia.

A não-observância destes espaços de autonomia gerava conflitos e revoltas, podendo 
chegar até ao crime. 

Além disso, ao longo do século XIX constata-se uma maior intromissão do Estado nas 
relações entre escravos e senhores, e muitos dos crimes que antes eram punidos pelos próprios 
senhores chegavam agora até a justiça. Os crimes cometidos pelos escravos ultrapassavam as 
porteiras das fazendas ou chegavam rapidamente às páginas dos jornais nas cidades, criando 
um clima de tensão entre a população que  clamava  por mais tranqüilidade e segurança. 

Também o crescimento das cidades contribuiu para o aumento da criminalidade uma 
vez que, neste espaço, relacionavam-se grupos distintos entre si - escravos, forros, homens 
livres pobres - que desfrutavam momentos de solidariedade e de conflito.

Assim, desde as primeiras décadas dos oitocentos, a preocupação com a criminalidade 
dará a tônica a muitos discursos e relatórios de presidentes de província. Cada vez mais a 
polícia e a justiça penetravam no dia-a-dia das camadas marginalizadas da sociedade tentando 
controlar  seus  movimentos.  As  posturas  municipais  tornavam-se  mecanismos  coercitivos, 
visando controlar as ações dos escravos: horário permitido para transitar por vias públicas; 
permanência de escravos em vendas; proibição de porte de armas e principalmente de comprar 
bebidas alcóolicas.

 A melhor expressão dessa preocupação com a tranqüilidade pública que encontramos 
foi o promotor José Moreira da Rocha, que foi parte acusadora na maioria dos processos 
criminais estudados. Seu estilo veemente na construção das acusações foi muito importante 
para  se  conseguir  a  condenação  dos  escravos,  os  “gênios  sanguinários”  como  ele  os 
denominava.

Para a  região de São João del -Rei temos informações que corroboram as observações 
sobre os  índices de criminalidade  escrava já  apontadas  por  outros  autores  para diferentes 
regiões do país. Segundo o levantamento realizado por  Maria Tereza P. Cardoso12 no acervo 
de  processos-crime  do  Arquivo  do  Museu  Regional  de  São  João  del-Rei,  no  período 
compreendido  entre  1770  e  1900  foram  encontrados  1.123  documentos  referentes  a 
transgressões penais. Destes, 975 (87%) referem-se ao período posterior a 1850. Quanto aos 
processos envolvendo escravos, no mesmo período foram relacionados 82 documentos, dos 
quais 63 (77%) têm datação posterior a 1850. A autora ressalta, entretanto, que estes números 
não traduzem a criminalidade do período, sendo preciso consultar fontes complementares.  

Outra  referência  à  criminalidade  no  período,  pode  ser  encontrada  nos  escritos  do 
viajante inglês Richard Burton. Este viajante dedicou algumas páginas do seu livro para tratar 
do “caráter moral” do homem mineiro. Burton relatou que entre 1855 e1864 os crimes contra 
a pessoa foram mais numerosos que outros tipos de crimes e que muitos destes crimes eram 
praticados pela população servil “que excitada pela esperada emancipação, está se tornando 
muito inclinada a atos de violência”13.

Estudando os processos criminais, cujos réus eram escravos, encontramos 12 delitos. 
Destes, 04 foram crimes de roubos e furtos, 01 era de fuga e o restante crimes contra a pessoa 
(02 de ofensas físicas e 05 de homicídios).

4. Ciúmes, intrigas e revolta: homicídios e agressões físicas
Os  autores  que  têm  se  dedicado  ao  estudo  da  criminalidade  no  século  XIX têm 

enfatizado que os crimes de sangue (ofensas físicas e homicídios) suplantam numericamente 
os  crimes contra  a propriedade ou contra  a ordem pública14.  A violência  que marcava as 
12 -CARDOSO, Maria Tereza P. O avesso da ordem: primeiros apontamentos de leitura   de fontes  criminais. 
SãoJoão del-Rei, 1995 (mimeo). 
13 -BURTON, Richard, op. cit., p. 341.
14 -MACHADO, M.H. op. cit., p.36 e ALGRANTI, L.M op. cit., p. 159.
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relações entre as diversas camadas da sociedade acabava, assim, por gerar constantes conflitos 
entre os indivíduos.

Esta maior incidência de crimes contra a pessoa, segundo Bóris Fausto, é característica 
das  sociedades  tradicionais.  Enquanto  nas  sociedades  modernas,  ou  seja,  naquelas  que 
passaram por transformações substantivas a partir da Revolução Industrial, predominam os 
crimes contra a propriedade15.

O levantamento feito por  Maria Tereza P. Cardoso no acervo de processos criminais 
do  Arquivo  de  São João  del-Rei,  novamente  corrobora  esta  tendência.  Dos  82  processos 
envolvendo escravos, seja na condição de réus ou vítimas, 48 (59%) tratam de crimes contra a 
pessoa, com destaque para os homicídios e tentativas de homicídios16.

O alvo da explosão súbita dos escravos também era bem diferente, dependendo das 
relações que os escravos mantinham com os outros indivíduos.

Maria  Helena  Machado,  em  Crime  e  Escravidão,ao  analisar  os  padrões  de 
criminalidade no interior de São Paulo (Campinas e Taubaté), entre 1830-1888, observa que 
as principais vítimas dos escravos eram os senhores e feitores.  Já Leila M. Algranti, em O 
Feitor Ausente, analisando a vida escrava na cidade do Rio de Janeiro entre 1808 e 1822, 
conclui que as principais vítimas eram homens livres pobres, negros forros e outros escravos.

No campo, nos momentos em que se exigia o máximo da capacidade dos escravos, 
estes percebiam que espaços da autonomia conquistados (como folgas, lazer, direito a ter uma 
economia própria) estavam sendo negados.  Por isso, mostravam-se mais rebeldes e tentavam 
manter suas conquistas pela força.

Nas  cidades,  no  entanto,  os  escravos  relacionavam-se  não  só  com  senhores  e 
prepostos, mas com uma gama de indivíduos diferentes, seja nos momentos de trabalho ou de 
lazer (principalmente as festas). Portanto, suas atitudes eram afetadas por estas circunstâncias.

No campo e nas cidades,  o número de crimes de sangue aumentava e assustava a 
população. E contra esse tipo de crime exigia-se uma ação mais forte e punitiva da polícia e 
da justiça. Talvez, por isso mesmo, seja maior o número de crimes contra a pessoa do que 
contra a propriedade. Numa sociedade marcada por relações de subordinação, o atentado do 
escravo contra a vida de alguém (em especial a do senhor) era uma situação limite e exigia 
punição exemplar, o que teria levado muitos senhores a apresentar seus escravos à justiça.

O  temor  frente  à  situação  de  quase  nenhum  controle  sobre  o  escravo  em  certos 
momentos, o aumento da criminalidade escrava e as dificuldades advindas do fim do tráfico 
talvez tenham sido os principais fatores para que os senhores dispensassem a seus escravos 
um melhor tratamento. Nesta perspectiva, os crimes perpetrados pelos escravos eram também 
momentos de resistência à escravidão e de exigir que seus “direitos” fossem respeitados.

Comecemos, portanto, a contar a história desses escravos acusados de homicídio e 
agressões.

Na noite de “Anno Bom” (Ano Novo) de 1858, às nove horas, pouco mais ou menos, 
no lugar chamado Jogo da Bola, atrás da Igreja do Carmo, os escravos Estevão Crioulo17, 
roceiro e Manoel Africano, alfaiate, atacaram um homem que passava por ali e o espancaram. 

O homem atacado atendia pela antonomásia de Peitudo, por ser tido como valentão. 
Mas que motivos teriam os escravos para ficarem à espreita e surpreenderem a vítima? Para o 
promotor, só poderia ser um motivo “frívolo e reprovado” que movia, usando suas palavras, 
estes réus de “deprovada índole” ou de “requintada perversidade”18.

15 -FAUSTO, Boris. op. cit., p. 50.
16 -CARDOSO, op. cit. , p. 4(ver os quadros elaborados pela autora no final do trabalho).
17 -Em muitos documentos o termo “crioulo”, que designa o escravo nascido no Brasil, foi grafado com  inicial
maiúscula e é praticamente incorporado como o sobrenome do escravo. O mesmo acontecendo com os    ternos
cabra e nação.
18 -Processo-crime (traslado). Caixa 14, documento n. 11.
     Obs. Todos os documentos citados pertencem ao acervo do Arquivo do Museu Regional de  São João del-
Rei e, por isso, limitaremos as referências ao número da caixa onde se encontra o documento e  ao número do
documento. Quando possível, indicaremos a folha do documento na qual se encontra a citação.
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Nos interrogatórios a que foram submetidos os réus, nada esclareceram a respeito do 
motivo do crime e apenas Estevão disse conhecer a vítima. Entretanto,os depoimentos das 
testemunhas  -  em sua  maioria  homens  e  mulheres  livres  e  pobres  -  são  um pouco mais 
esclarecedores.

Interrogada  a  respeito  do  crime,  Maria  Mamede,  ou  melhor,  Maria  Theodora  do 
Nascimento, casada, costureira, 21 anos, moradora da casa em frente a qual ocorreu o crime, 
disse que não havia visto quem espancara o tal Peitudo, mas que no dia seguinte os escravos 
Estevão e Manoel foram até sua casa e lhe contaram o acontecido.

Entretanto,  muito  espertamente,  Maria  Mamede  omitiu  um  detalhe  importante. 
Detalhe esse que sua irmã Marta,  também costureira,  contaria depois:  Maria Mamede era 
amásia de Estevão Crioulo, assim como uma amiga sua, de nome Anna do Fundão era amásia 
do  escravo  Manoel  Africano.  Interrogada,  Anna  do  fundão,  na  verdade  Anna  Cândida, 
também nada disse a esse respeito. O motivo do crime seria  o ciúme dos escravos em relação 
às suas parceiras?

Mesmo nos  interrogatórios  posteriores,  os  réus  continuaram negando a  autoria  do 
crime e também o fato de manterem relações com as duas mulheres,  pois  diziam apenas 
conhecê-las “de rua”.

O promotor José Moreira da Rocha, tentou, então, montar sua acusação a partir de três 
pontos principais: que os escravos agiram movidos por motivo frívolo,que premeditaram o 
crime e que neles havia superioridade de força ao atacarem um homem num lugar pouco 
freqüentado.

Não obstante, os escravos foram absolvidos. Mas o promotor Rocha era persistente e 
entrou com um pedido de apelação no Tribunal da Relação,  alegando falhas no processo. 
Enfatizava  o  promotor  que  assim agia  “a  bem da  justiça”  e  das  leis  “tão  desrespeitadas 
ultimamente”.

A apelação do promotor  deu resultado:  no dia  19 de março de 1850,  saiu a  nova 
sentença - ambos os réus foram condenados a 1 ano e prisão, mais multa pela metade do 
tempo. A pena foi comutada em 100 açoites para cada um e ferros no pescoço pelo tempo de 
dois meses.

Porém, o mais  importante  a se  destacar é  a  motivação do crime:  o  ciúme.  Para o 
promotor, motivo frívolo e reprovado. Para os escravos, no entanto, a possibilidade de manter 
suas relações afetivas representava manter alguma margem de autonomia. E para defender 
estes  espaços  de  relativa  liberdade  tudo  era  válido,  inclusive,  transformar  pequenos 
desentendimentos do dia-a-dia em conflitos que poderiam acabar até num assassinato.

Numa ordem social que os aproximava por lhes reservar a condição de subordinados e 
marginalizados, escravos e homens livres pobres instituíam mundos próprios, que, por vezes, 
se cruzavam, gerando momentos de solidariedade e também de conflitos. E é este dia-a-dia da 
escravidão, ou seja, as relações que os escravos estabeleciam, seus valores e desejos, que o 
processo dos escravos Estevão e Manoel revela.

Mesmo entre os iguais, isto é, entre os escravos, situações de extrema carência e a 
defesa de bens simbólicos podiam terminar em conflitos, por vezes, armados.

Em julho de 1859, os escravos e amigos Paulino, pertencente ao advogado Francisco 
Joaquim de Araújo Pereira da Silva, e Roberto escravo de Herculano José da Rocha Maia, 
trabalhavam juntos numa oficina de marceneiro em São João del-Rei. No dia 7 desse mês, 
Paulino cobrou de Roberto os jornais de uns dias de trabalho que este lhe devia (500 réis). 
Roberto não gostou de ser cobrado e os dois discutiram. Depois disso, Roberto se retirou da 
marcenaria  e  ficou  esperando  que  Paulino  saísse  do  trabalho  para  acertarem  as  contas. 
Agredido, Paulino acabou ferindo Roberto com um canivete.

Logo depois  da briga,  Paulino  fugiu e  desapareceu.  Tem início,  então o processo, 
sendo o réu julgado à revelia.  Porém, isso não significou que o trabalho de acusação do 
promotor José Moreira da Rocha fosse facilitado. O curador do escravo foi o seu senhor, o 
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advogado Francisco Araújo. Em casos como esse, a defesa do escravo era mais consistente, 
pois tratava-se de defender uma “propriedade”. Mas, na maioria dos processos consultados, os 
curadores dos escravos eram nomeados pelos juízes e estes nem sempre se dedicavam tanto às 
causas que defendiam.

Ao defender  seu escravo,  Francisco Araújo tentará  construir  a imagem de Paulino 
como um “bom escravo”, ou seja, segundo o senhor, Paulino tinha bom comportamento. Para 
provar  isso  apresentou  dois  documentos  significativos:  uma carta  do dono da  marcenaria 
atestando que o escravo era  um bom trabalhador  e  a  certidão de batismo de Paulino.  E, 
certamente, o senhor se empenhou em construir a imagem de “bom escravo” porque Paulino, 
escravo de ganho, devia lhe render alguns mil réis.

Enquanto  o  promotor  valia-se  de  seus  tradicionais  argumentos  (premeditação,  má 
índole,  surpresa),  o  advogado  tratou  de  desenvolver  a  tese  da  legítima  defesa,  pois  fora 
Roberto quem ficara à espreita, armado de um pau, para surpreender Paulino assim que este 
saísse da oficina. Argumentou ainda, que os ferimentos provocados pela canivetada que seu 
escravo dera em Roberto eram insignificantes perto do estado em que ficou Paulino, pois as 
cacetadas provocaram “congestão pulmonar, vindo a lançar quantidade de sangue pela boca, 
correndo perigo de vida”19.

Estas informações sobre o estado de saúde do escravo Paulino fizeram-nos acreditar 
que o senhor sabia muito bem onde ele estava escondido e que a não apresentação do escravo 
à justiça foi uma estratégia utilizada para ajudar na defesa.

A disputa entre o advogado e o promotor foi vencida pelo segundo. Vitória em termos, 
pois José Moreira da Rocha pedia a condenação de Paulino no grau máximo do artigo 201 do 
Código Criminal do Império (galés perpétuas) e o escravo foi incurso no grau mínimo do 
mesmo artigo,  sendo condenado a 1 mês de prisão simples,  mais  multa  correspondente à 
metade desse tempo; pena que foi comutada em 50 açoites, com ferros no pescoço por 1 mês.

O advogado Francisco Araújo entrou com um pedido de Apelação, mas dela desistiu 
em outubro de 1860. Teria o proprietário do escravo percebido que enquanto Paulino estivesse 
sob a mira da justiça não poderia auferir seus ganhos na oficina de marcenaria? Parece que 
sim.

Do mesmo modo, Paulino também calculou suas chances: fugiu e foi se encontrar com 
o senhor para que este o defendesse. Tudo isso pressupunha um certo acordo, pois ambos 
tinham interesses em provar a sua inocência, é claro, com objetivos diferentes.

A estratégia de Paulino; ser um “bom escravo”, ou seja, ter bom comportamento e ter 
um  ofício,  foi  que  possibilitou  que  seu  senhor  o  defendesse.  Escravos  rebeldes,  como 
veremos, eram abandonados nas mãos da justiça por seus senhores. Portanto, a seu modo, 
Paulino, resistia à escravidão, mesmo sem contestá-la diretamente.

Os dois casos de agressões físicas aqui apresentados,  ou seja,  o caso dos escravos 
Estevão e Manoel e o caso de Paulino, apesar de serem diferentes nas suas motivações e 
circunstâncias,  demonstram  que  em  seu  cotidiano  pequenos  conflitos  podiam  tomar 
proporções maiores, seja para defender suas relações afetivas, seja para proteger suas poucas 
posses (objetos de pouco valor e pequenas quantias em dinheiro).

Vejamos, agora, os casos de homicídio. Este tipo de crime representava uma grande 
ameaça à ordem escravista, principalmente quando a vítima era o senhor ou seu preposto. E, 
certamente,  os  homicídios,  crimes  que  aconteceram  em  maior  número,  eram  os  maiores 
responsáveis pela generalização do sentimento de insegurança e intranqüilidade presente nas 
falas das autoridades mineiras do século XIX.

Mas quem era o escravo homicida e que circunstâncias o levava a cometer tal crime?
Segundo  Maria  Helena  Machado,  que  analisou  os  padrões  de  criminalidade  numa 

região cafeicultora de São Paulo, o escravo do eito era o mais propenso a tais atos, uma vez 
que estava menos sujeito à cooptação senhorial20. As vítimas eram, quase sempre, o senhor, 

19 -Processo-crime, caixa 16, documento n. 8, fl. 42.
20-MACHADO, M. H. op. cit.,p.42.
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sua  família  ou  o  feitor  e  os  crimes  aconteciam com maior  freqüência  nos  momentos  de 
intensificação do ritmo de trabalho.

Mas, como já observamos, no meio urbano a escravidão assumia outras características. 
A existência  de  escravos  trabalhando em diversas  atividades  próprias  da  vida  citadina,  o 
menor  número  de  escravos  por  proprietário,  as  dificuldades  de  vigiar  os  escravos 
constantemente e sua conseqüência - maior liberdade de movimento, implicavam em relações 
diferentes daquelas das fazendas. Nesse universo de relações mais complexas, a maioria das 
vítimas dos escravos eram aqueles com quem eles mais conviviam e estabeleciam vínculos no 
seu dia-a-dia - homens livres pobres e outros escravos.

O  primeiro  caso  de  homicídio  que  analisaremos  parece  estar  mais  próximo  da 
abordagem de Maria H. Machado,  entretanto os demais casos aconteceram em circunstâncias 
bem diferentes.

No dia 28 de janeiro de 1856, Antonio Theodoro de Santanna resolveu ir  conferir 
como estava indo o trabalho dos escravos na sua roça de milho. Considerou que o trabalho 
estava sendo mal realizado e quando preparava-se para castigar o escravo Jorge foi atacado, 
por trás, pelo escravo Romualdo de Nação. Enquanto o senhor e Romualdo lutavam, Jorge de 
Nação pediu a Simão Crioulo que o soltasse para que pudesse ajudar a matar seu senhor. Foi 
atendido e os dois escravos acabaram assassinando Antonio Theodoro.

Infelizmente, não temos maiores detalhes sobre o caso, pois o documento não constitui 
um processo criminal, mas sim, a sentença crime passada em grau de apelação, que confirmou 
a  condenação  dos  escravos  a  galés  perpétuas.  O apelante  foi  o  pai  da  vítima,  Francisco 
Theodoro Teixeira, fazendeiro, morador do Arraial de Madre de Deus.

Qual o motivo da apelação? Pretendia o apelante que os escravos fossem condenados à 
pena de morte ou desejava livrá-los da pena de galés perpétuas?

Não nos foi possível responder as estas questões. Contudo, o mais importante a se 
destacar foi o fato dos escravos não aceitarem “submissamente” a intromissão do senhor na 
sua rotina de trabalho, principalmente porque os escravos já deveriam estar acostumados a 
trabalhar  sem  uma  vigilância   constante.  Havia,  portanto,  um limite    no exercício do 
domínio 
pelo senhor. Ultrapassado esse limite, os escravos se rebelavam.

Cabe destacar, também, a não aplicação da Lei de 10 de junho de 1835, que previa a 
pena  de  morte  para  os  escravos  que  atentassem contra  a  vida  do  senhor,  sua  família  e 
prepostos.  Talvez  as  mudanças  pelas  quais  passavam o  escravismo  brasileiro  após  1850 
fossem as responsáveis por esta atitude da justiça que, no período estudado, não condenou 
nenhum escravo acusado de homicídio à pena de morte.

A mesma recusa de sofrer castigos físicos está presente na história do escravo José 
Francisco Crioulo.

“(...)  a  referência  a  castigos  excessivos  era  provavelmente  a 
forma de um escravo ‘traduzir’ para a linguagem dos senhores a 
sua  percepção  mais  geral  de  que  direitos  seus  não  estavam 
sendo considerados ou respeitados”21.

Este  parece  ter  sido  o  caso  de  José  Francisco  que,  descontente  com o  tratamento 
dispensado a ele  por seu senhor,  no dia 24 de novembro de 1857 fugiu da fazenda onde 
morava e foi parar a cidade procurar José Coelho de Moura, para que este o comprasse ou 
tentasse  encontrar  alguém  para  fazê-lo.  Entretanto,  o  senhor  do  escravo  mandou  que  os 
oficiais de polícia o recapturassem e, na perseguição que se seguiu, o escravo acabou matando 
o oficial Julião. Então, José Francisco foi agarrado e conduzido à cadeia de São João del-Rei. 
Inicia-se, assim, o processo “em desagravo da justiça tão revoltantemente ultrajada, em nome 
da sociedade que chora a perda de um de seus membros”22.
21-CHALHOUB, Sidney. op. cit., p.65.
22-Processo-crime. Caixa 13, documento n.10, fl. 03.
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No primeiro interrogatório, o escravo confirmou a acusação do promotor, mas disse 
que fugiu por temer ser surrado pelo senhor, pois alguém estava fazendo intrigas com seu 
nome.

Mas, para infelicidade de José Francisco, a acusação foi facilitada porque seu senhor 
dele desistiu dizendo “não querer saber de tal negro”. Vimos,no caso de Paulino, que obter o 
apoio do senhor era significativo no processo de defesa. Porém, José Francisco Crioulo não 
era um escravo “submisso” ou que soubesse negociar com o senhor melhor tratamento. Talvez 
por ter vindo da Bahia há pouco tempo, pois morava com José Ignácio há 1 ano e 3 meses, já 
devia ter mostrado por várias que não aceitava ser castigado excessivamente e o senhor, por 
isso, desejava se ver livre dele rapidamente23.

Ao final do julgamento,  José Francisco foi condenado à pena de galés perpétuas24. 
Porém, seu senhor teve que amargar dupla derrota:  perdeu o escravo e teve que pagar as 
custas do processo.

O comportamento do escravo José Francisco e o de Jorge, Romoaldo e Simão, que 
mataram o senhor na roça de milho, têm alguns pontos em comum. Ambos reclamavam de 
castigos  excessivos,  mas  suas  ações  foram bem diferentes:  José  Francisco  tentou  fugir  e 
encontrar quem o “apadrinhasse”, os outros escravos partiram diretamente contra o senhor.

Os outros dois casos que analisaremos, no entanto, têm outros significados. O primeiro 
refere-se, possivelmente, a um caso de ciúme entre o escravo e sua senhora; o segundo trata-se 
de uma desavença entre um escravo e uma escrava.

Francisco Cabra, roceiro, escravo de Francisco Antonio de Mendonça, mantinha com a 
filha deste, uma “amizade ilícita”. Entretanto, na noite de 7 de novembro de 1857, chegando 
da roça aonde estava trabalhando, Francisco Cabra descobriu que não era o único “amigo” de 
sua senhora moça. Naquela noite, encontrou deitado na cama com Anna Francisca um tal 
Joaquim Antonio da Silva. Travou-se, então, uma briga entre os dois, que acabou na morte de 
Joaquim Antonio.

O escravo,  que só foi  preso seis  meses  depois,  confirmou que mantinha “amizade 
ilícita” com sua senhora moça, mas afirmou que era ela quem o perseguia. A respeito do 
crime,  disse,  ainda  no  primeiro  interrogatório,  que  realmente  dera  algumas  cacetadas  na 
vítima. Porém, quando Joaquim Antonio fugiu de dentro da casa para escapar do escravo, os 
cachorros o perseguiram. E desejando o escravo  “dar nos cãens deu no fallecido com um páo 
que tinha tirado da cerca”25. O escravo tentava, assim, diminuir sua culpa. Inclusive, ao ser 
interrogado na presença do júri, negou tudo o que tinha dito antes.

Entretanto,  novamente  o  promotor  José  Moreira  da  Rocha  teatraliza  a  cena  ao 
apresentar  seu libelo  acusatório  e,  mesmo com a  persistência  do  escravo em tudo negar, 
jogando a culpa da morte do ofendido no cães, a versão da acusação prevaleceu. Além disso, 
mais  uma vez  temos  um caso em que o senhor  entregou o escravo nas  mãos da justiça, 
tornando a defesa do escravo quase inexistente e Francisco Cabra foi condenado à pena de 
galés perpétuas.

Pareceu-nos que desistir do escravo era uma tentativa dos senhores, ao perceberem que 
iriam perder a causa,  evitar  maiores prejuízos,  além da inevitável  perda do escravo. Essa 
estratégia não dava muito certo porque a justiça passou a exigir  que os senhores,  mesmo 
desistindo dos escravos, pagassem as custas do processo.

O  caso  de  Francisco  Cabra  era,  assim,  bastante  semelhante  ao  caso  dos  escravos 
Estevão e  Manoel,  que espancaram Peitudo por  ciúmes de suas amásias.  Numa realidade 
marcada por lutas pela manutenção de espaços de maior autonomia, os crimes motivados por 

23-Sidney Chalhoub, em Visões da Liberdade, analisa casos em que os escravos se rebelavam no momento da 
venda por não desejarem ir para uma determinada região ou por não aceitarem o novo senhor. Seria esse o ca-
so deJosé Francisco?
24Assim era definida a pena de galés perp]etuas de acordo com o Código Criminal do Império, no seu artigo 44:
“A pena de galés sujeitará os réus a andarem com calcetas no pé, e corretnte de ferro, juntos ou separados,  e   a
empregarem-se nos trabalhos públicos da província onde tiver sido comettido o delito, a disposição do governo.
25 Processo-crime, caixa 15, documento n. 03, fl. 26.
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ciúmes constituíam-se em tentativas de conseguir maior segurança na constituição de relações 
afetivas.

Entretanto,  desavenças  e  intrigas  eram  também  motivos  para  que  os  escravos  se 
lançassem contra seus companheiros.

No dia 10 de maio de 1860, Gabriel de Nação matou Feliciana Crioula quando esta se 
dirigia ao chiqueiro para tratar dos porcos. Perguntado acerca do motivo do crime, Gabriel 
respondeu, no primeiro interrogatório, que deu as facadas porque Feliciana fazia “candongas” 
(intrigas)  dele ao senhor. Segundo as testemunhas, as candongas se referiam  ao fato da “dita 
parceria (Feliciana) ter contado a seo senhor que elle réo fora curar o pé (?) e outras couzas 
para lhe fazer mau”26.

Gabriel, logo depois de ter assassinado Feliciana, fugiu para o meio do mato e disse ter 
tentado  o  suicídio  várias  vezes,   pois  imaginou  que  assim  poderia   “fazer  desvanecer  a 
impressão (sic) de seo senhor”. Entretanto, a estratégia de Gabriel não funcionou e o senhor 
dele  desistiu,  entregando-o  à  justiça.  Ao  final  do  julgamento,  foi  condenado  às  galés 
perpétuas.

A história  de  Gabriel,  assim,  como as  histórias  anteriores,  revela  o  cotidiano  dos 
escravos.  São  histórias  de  intrigas  e  ciúmes  que  terminavam  em  agressões.  Crimes  que 
expressavam a luta pelo respeito às suas relações afetivas e pelo direito a certos espaços de 
autonomia.  Ou  ainda,  de  revolta  explícita  contra  a  violência  com  que  eram  tratados  os 
escravos. Nesses momentos de tensão e conflito, agredir o companheiro ou o senhor era a 
forma encontrada para resistir às condições às quais estavam submetidos os escravos.

Importante torna-se reafirmar que a generalização desses crimes de sangue exigia que 
os senhores entregassem seus escravos à justiça. Nos 7 casos de crimes contra a pessoa, todos 
os escravos foram condenados (02 escravos condenados a açoites e ferros, o restante às galés 
perpétuas).  Atitudes  diferentes terão os senhores e a justiça nos casos de crimes contra a 
propriedade, dos quais passamos a tratar.

5. Arrobando portas e passeando por senzalas: furtos e roubos
Dos 12 processos criminais nos quais os escravos aparecem como réus, no período de 

1850-1860, vimos que 7 referiam-se a crimes de sangue. Estes processos revelam o cotidiano 
dos escravos, marcado por tensões e conflitos: são casos de amores e ciúmes, de intrigas e 
revoltas.  Por  isso  mesmo,  as  vítimas  dos  homicídios  e  ofensas  físicas  cometidos  pelos 
escravos eram bem diferentes: homens pobres livres, senhores e outros escravos.

Não obstante, os crimes contra a propriedade, em número de 04, apresentam padrões 
bem diferentes..

Pareceu-nos que o menor número de casos de furtos e roubos deveu-se, sobretudo, à 
menor apresentação à justiça do escravo que cometesse esse tipo de crime, pois os próprios 
senhores tratavam de punir seus escravos ou de esconder o fato da justiça, ou ainda retiravam 
as acusações contra os escravos. 

Outra diferença que podemos apontar em relação a estes dois tipos de crimes referem-
se às suas motivações, circunstâncias e vítimas.  Entre os 4 casos de roubo/furto, 3 referem-se 
ao roubo de gêneros alimentícios e 01 ao de um animal (burro). Pareceu-nos,  portanto,  que 
os escravos roubavam para superar uma situação de carência alimentar ou ainda para vender o 
produto do roubo e conseguir algum dinheiro.

Para Maria H. Machado(1987), o furto da produção pelos escravos constituía-se em 
forma de resistir à exploração  do seu  trabalho. No entanto, a autora ainda faz referência ao 
crime “integrativo”,  ou seja,  o produto do roubo também podia ser pequenas quantias de 
dinheiro ou objetos de pouco valor que tinham, para os escravos, um valor simbólico, pois 
aproximava-os do universo dos senhores, dos homens livres. Para conseguir ou defender estas 
pequenas posses, os cativos recorriam quase sempre ao roubo, ao assassinato ou agressão, 
como vimos no caso do escravo Paulino que cobrava de Roberto uns “jornais” atrasados.

26Processo-crime (traslado), caixa 18, documento n. 01, fl. 51.
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Outra diferença que marca os processos originados de crimes de furtos ou roubos, diz 
respeito  às  vítimas.  Enquanto  nos  casos  de  homicídios  as  vítimas  eram  bem  diferentes 
(senhores, homens pobres livres e escravos), as vítimas dos roubos praticados por escravos 
eram sempre comerciantes da cidade de São João del-Rei ou o fazendeiro proprietário dos 
escravos. Lembramos, no entanto, que a pesquisa abrange um período curto e estas tendências 
podem não se confirmar.

Nas fazendas, geralmente os escravos estabeleciam  laços de solidariedade mais fortes, 
pois o convívio com seus iguais era mais constante do que com outros indivíduos. Talvez por 
isso,  o  caso  que  analisaremos  adiante  sobre  furtos  numa  propriedade  rural  seja  o  que 
apresentou o maior número de escravos envolvidos.

Nas cidades, no entanto, o número de escravos por proprietário era menor, pois era 
difícil  instalar  nos sobrados urbanos um grande número deles,  sendo que alguns escravos 
chegavam  a  morar  longe  do  senhor  e  trabalhavam  por  conta  própria  para  pagar  uma 
determinada quantia ao senhor. Assim, uma maior liberdade de movimento possibilitou que 
os  escravos  urbanos  estabelecessem  vínculos  mais  fortes  com  outros  indivíduos, 
principalmente os pobres livres e os negros forros. Sendo que eles até podiam se unir para 
praticar um crime. E essa união entre os dois grupos não era vista com bons olhos pela “boa 
sociedade”  (a  camada  proprietária),  que  estava  sempre  a  exigir  da  polícia  medidas  para 
controlar suas ações.

Vejamos, então, a história de Constantino e Francisco, dois escravos que se uniram a 
um homem livre e a um negro forro para praticar um roubo.

Na  madrugada  do  dia  1o de  janeiro  de  1850,  enquanto  o  seu  senhor  e  senhora 
divertiam-se no Baile de “Anno Bom” (Ano Novo), o escravo Constantino Crioulo recebeu 
uma interessante proposta. Constantino fora chamado para ajudar a carregar, para a casa de 
um tal  Antonio  Pelonia,  alguns  “meios  de  sola”  e  alguma quantidade  de  “entrecostos”  e 
toucinho27.  Como  era  muita  coisa  para  ser  carregada,  Constantino  chamou  seu  irmão, 
Francisco  Crioulo,  para  ajudá-los.  Em  pagamento  pelo  trabalho  realizado,  Constantino 
recebeu “seis meios de sola”, os quais ele e seu irmão foram vender ao comerciante João 
Thiburcio, naquela mesma madrugada.

Acontece, no entanto, que a sola, os entrecostos e o toucinho haviam sido roubados do 
armazém do  Capitão  Francisco  José  Alves  de  Sam Thiago,  grande  negociante  “tanto  de 
gêneros de fora, como da terra”. Naquela noite de ano novo, os ladrões entraram pelo telhado 
do armazém e roubaram, segundo o auto de corpo de delito, “530 meios de sola, 3 camadas de 
banha de porco e 3 camadas de toucinho”. O valor do roubo chegou a 1:595$700. Tudo indica 
que quem arrombou o dito armazém foram Antonio Pelonia e o crioulo forro Gervásio José 
Cardoso.

Descoberto o crime, em poucos dias os dois escravos e Gervásio foram presos, pois os 
comerciantes, aos quais os escravos tentaram vender o produto do roubo, os denunciaram à 
polícia. Constantino ainda tentou fugir para não ser preso, dirigindo-se a São José del-Rei. Ao 
ser preso em São José, Constantino ainda tentou esconder o verdadeiro motivo da sua fuga, 
pois disse ter fugido por ter bebido muita cachaça sem que seu senhor permitisse.

Presos e acusados de cometerem o roubo, os escravos Constantino e Crioulo trataram 
de colocar a culpa em Antonio Pelonia, que, desde então, estava desaparecido.

Iniciado o processo, o senhor dos escravos, Capitão José Antonio das Neves, assumiu 
a  defesa dos  escravos.  O proprietário  procurou construir  a  imagem do “bom escravo” ao 
defender Constantino e Francisco, pois a eles “sempre deo boa educação moral e religiosa” e 
também os empregou nos ofícios de sapateiro e alfaiate.

27-Não encontramos referências ao significado da palavra meio, que, possivelmente, correspondia a uma unida-
de medida antiga. Quanto à palavra sola refere-se ao couro curtido de boi e a palavra entrecosto indica     uma
porção de carne localizada entre as costelas de uma rês ou de um suíno.
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Na contrariação do libelo acusatório, José Antonio das Neves, afirmou que o escravo 
Francisco  só  atendeu a  um pedido  do  irmão  Constantino  e  este,  se  havia  participado de 
alguma forma do roubo foi porque “teve promessa de ser forro se calasse o que sabia”.

O  capitão  Neves  chegou  mesmo  a  procurar  o  ofendido,  seu  compadre  Capitão 
Francisco  José  Alves  de  Sam  Thiago,  para  que  este  desistisse  da  acusação  contra  seus 
escravos.  E  de  fato  o  capitão  Sam  Thiago  desistiu,  mas  a  promotoria  não  concordou  e 
prosseguiu com o processo.

Ao final do julgamento, Francisco Crioulo e Gervásio foram inocentados e absolvidos. 
Porém,  Constantino  foi  condenado  a  9  meses  de  prisão  com  trabalhos  forçados,  pena 
comutada em 50 açoites e ferros no pescoço pelo tempo de 2 meses.

Para  obter  esse  resultado,  foi  essencial  a  participação  do  senhor  na  defesa  dos 
escravos, pois encontramos, no decorrer do processo, indícios de que pelo menos Constantino 
sabia muito bem que estava participando de um roubo. A fuga do escravo para São José del-
Rei constituiu um desses indícios, pois, apesar de afirmar que fugira porque temia que seu 
senhor o castigasse por ter bebido cachaça, Constantino pretendia continuar a fugir e para isso 
comprou  um  cavalo.  Além  disso,  ao  ser  interrogado,  Francisco  contou  que  Constantino 
roubou dos próprios ladrões alguns “meios de sola”,  os quais  vendeu para o comerciante 
Thibúrcio juntamente com a sola que recebeu como pagamento por ter ajudado Pelonia.

Os  depoimentos  das  testemunhas,  na  sua  maioria  comerciantes,  também 
comprometiam Constantino. O negociante português Antonio Soares Moreira afirmou que, 
quatro dias antes do roubo, Constantino o procurou para negociar com ele alguns “meios de 
sola”. Outro indício forte foi o fato de Constantino ser motivado a participar do roubo porque 
havia recebido a promessa de ser alforriado.

Por que, então, o senhor se empenhara tanto na defesa dos dois escravos?
Esta atitude do Capitão Neves talvez significasse que ele não pretendia perder os dois 

escravos, pois acreditamos que ambos eram escravos de ganho (Constantino era sapateiro e 
Francisco alfaiate) e deveriam gerar uma boa renda para o senhor.

De modo geral,  nos  casos  de crimes contra  a  propriedade pudemos constatar  essa 
maior possibilidade de defesa dos escravos, o que não acontecia nos casos de homicídios.

O processo dos escravos Constantino e Francisco revela, portanto, que nem sempre a 
justiça,  tão  preocupada  com a segurança,  atuava  de acordo com os  interesses  da  camada 
proprietária da sociedade. Assim, as relações entre escravos, senhores e justiça (Estado) eram 
muito  mais  complexas  do  que  a  costumeira  interpretação  que  considera  a  justiça   como 
instância reprodutora dos valores e objetivos da classe dominante28.

Interessado na defesa do seu patrimônio,  o Capitão Neves teve que lutar contra as 
acusações da promotoria mesmo após o ofendido ter retirado as acusações contra os escravos. 
Para vencer, teve que colocar toda culpa no homem pobre livre, Antonio Pelonia.

Estabelecendo um acordo tácito com os senhores, os escravos também contribuíram 
para que seu senhor os defendesse. Suas ações marcadas por atitudes de submissão e bom 
comportamento permitiam que seu senhor se interesasse pela sua defesa. Pudemos observar 
anteriormente que escravos rebeldes que cometiam crimes não contavam com o apoio dos 
senhores.

Essa estratégia da submissão utilizada por Constantino e Francisco possibilitou-lhes, 
portanto,  conseguir  melhores  condições  de  sobrevivência  dentro  do  sistema  escravista. 
Escravos rebeldes, como José Francisco, que matou um oficial de polícia, eram entregues à 
justiça e deles os senhores pretendiam livrar-se rapidamente.

Não obstante, o processo não termina com o julgamento dos escravos. E, apesar de 
neste trabalho nossa preocupação estar  de centrada nas  ações dos  escravos,  não podemos 
deixar de contar o seu desfecho. Acontece, que nove anos depois (1859), Antonio Pelonia, que 

28 A esse respeito ver GRINSBERG, Keila. Liberata: a lei da ambiguidade. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 
1994, p. 34 e seguintes.
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na verdade chamava-se Antonio Pereira de Sousa, foi preso na cidade do Parahybuna (Juiz de 
Fora), aonde tinha montado uma “casa de negócio”.

Transferido para São João del-Rei, reiniciou-se o processo.  Pelonia, que parece ter 
percebido a  estratégia  dos  escravos  e  do senhor,  tratou de imputar-lhes  toda a culpa.  No 
entanto, o depoimento das testemunhas já haviam incriminado bastante Pelonia. O negociante 
português Antonio Alves Pereira disse que já teria se entendido com Pelonia para lhe comprar 
“a sola, os entrecostos e a banha”. Esta testemunha ainda revelou que o roubo havia sido 
facilitado porque alguém de dentro da casa do ofendido teria colaborado com os ladrões, 
possivelmente o  filho  do ofendido,  Domingos José  Alves.  Esta  denúncia,  porém, não foi 
esclarecida ao longo do processo. E, talvez por causa disso, o capitão Francisco José Alves de 
Sam Thiago tenha concordado em retirar a acusação contra os escravos e amargar o prejuízo 
causado pelo roubo.

Apesar dessas suspeitas, Antonio Pelonia foi condenado a 4 anos e 6 meses de galés. 
Houve apelação, mas a pena foi confirmada.

Assim, sorte tiveram os escravos que contaram com circunstâncias que possibilitaram 
acusar Antonio Pelonia e se verem livres da responsabilidade pelo crime.

Destino diferente, no entanto, teve Joaquim Cabra, escravo de José Baptista da Silva 
Flores que na noite de 9 de janeiro tentara arrombar a porta do Armazém de Manoel Silveira 
Tristão.

No seu primeiro interrogatório, Joaquim Cabra negou que tivesse cometido a tentativa 
de arrombamento e apresentou sua “versão” do acontecido: disse que estava meio atordoado, 
pois  havia bebido muito numa festa e que dormira na porta da Igreja.

Entretanto, o nosso conhecido promotor José Moreira da Rocha, tinha outra versão e 
na  sua  denúncia  ao  Juiz  Municipal,  tentou  imputar  ao  escravo  a  responsabilidade  pelos 
diversos arrombamentos que  “quothidianamente ameaça e arruina a fortuna e a propriedade 
dos habitantes dessa cidade”29.

A  situação  de  Joaquim  Cabra,  oficial  de  pedreiro,  33  anos,  crioulo,  estava  se 
complicando. Em novo interrogatório, nega que tentou arrombar a porta com um pedaço de 
pau, mas que estava simplesmente “batendo”  na porta de Manoel da Silveira Tristão porque 
havia lhe dado para guardar um prato com doce de pêssego pertencente a sua parceira Emília.

As estratégias de defesa do escravo - dizer-se bêbado e afirmar que havia guardado no 
armazém o prato de doce de pêssego - não deram resultado. Como o escravo não tinha um 
senhor interessado em sua defesa, nem um curador cuidadoso, ele foi condenado pela tentativa 
de arrombamento a 1 ano de galés, sentença que foi cumprida na cadeia de São João del-Rei 
até julho de 1861.

Os dois casos apresentados,  o de Constantino e Francisco e o  de Joaquim Cabra, 
apesar do desfecho diferente, foram parecidos. Numa cidade em que o comércio era atividade 
principal,  percebemos  pelo  discurso  do  promotor  que  eram  constantes  os  roubos  e 
arrombamentos de armazéns, e os escravos e homens livres pobres eram considerados como 
os principais suspeitos desses crimes.

No campo, porém, a principal vítima dos roubos era o fazendeiro, que, na maioria dos 
casos, também era o proprietário dos escravos “gatunos”.

Em  1860,  o  fazendeiro  Antonio  José  Monteiro,  morador  da  localidade  de  Nossa 
Senhora da Piedade do Rio Grande, distrito de São João del Rei, denunciou alguns escravos 
pelo  roubo de  porcos,  frangos,  toucinho,  sal,  panelas,  que  aconteciam na  sua  fazenda  há 
alguns anos. Ao  todo  foram  incriminados  7  escravos:  Saluíno  de  Nação,  escravo  do 
denunciante; Rafael Eugênio de Freitas e sua esposa Joanna Francisca; Anacleto Francisco 
José Martins e sua esposa Maria Francisca; Francisco José Martins; e Maria Firmina.

O fato é que Saluíno roubava os porcos, galinhas e os outros produtos e, quando não 
os levava  para os companheiros, os escravos Rafael e Joanna “hião de noite passear com o 

29-Processo-crime, caixa 18, documento n.06, fl.06v.
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dito negro [Saluíno] na senzala dos escravos do Senhor Monteiro a buscar os roubos  que lá 
estavão juntos”30.

Pelo  que  pudemos  constatar  através  dos  interrogatórios  dos  réus,  havia  muita 
cumplicidade entre eles e conseguiram manter essa rede de contatos por uns dois anos. Eles só 
foram denunciados porque o fazendeiro percebeu que estavam faltando vários frangos em seu 
galinheiro, os quais foram encontrados na casa de Anacleto.

Apesar de tudo, o processo não chegou ao fim. O autor da denúncia, Antonio José 
Monteiro, desistiu da acusação “por consideração á esses miseráveis ratoneiros (..) ficando 
satisfeito com o que eles já sofreran estes meses na prisão”.

Entretanto,  o  mais  importante  a  se  destacar  é  que,  diferentemente  dos  casos  de 
arrombamento de armazéns na cidade, os escravos agiam em grupo, formando uma rede de 
contatos para distribuir os produtos dos furtos, os quais referem-se ao suprimento de uma 
carência  alimentar  (afinal,  pelo  depoimento  das  testemunhas,  os  escravos  comiam  carne 
regularmente).

Os arrombamentos, no entanto, revelam a ligação dos escravos com homens pobres 
livres e o produto dos roubos destinava-se à venda para conseguir  dinheiro para comprar 
bebidas,  roupas,  objetos  que  os  aproximavam mais  do  universo  do  livres,  ou  ainda  para 
possibilitar a compra da alforria.

Em  relação  aos  crimes  de  homicídio,  outra  diferença  marca  os  processos  que  se 
referem a furtos e roubos: no primeiro caso a defesa é quase inexistente, enquanto no segundo 
as possibilidades de defesa eram maiores.

Seja negociando a retirada das acusações ou defendendo os escravos no tribunal, os 
senhores  esperavam,  assim,  proteger  seu  patrimônio.  Essa  atitude  dos  senhores  talvez  se 
explique pelo fato de ser preciso conservar seus escravos num momento em que era difícil 
conseguir novos cativos, seja pela queda na oferta, seja pelo aumento do preço dos negros. E, 
nos casos de escravos de ganho, certamente, o objetivo dos senhores ao defender os escravos 
era tentar manter a renda advinda do trabalho extra dos cativos.

Porém, para que um escravo conseguisse a participação do senhor na sua defesa, ele 
devia ser um “bom escravo”, ou seja, devia ter bom comportamento e ser indispensável pelo 
senhor, como eram os escravos de ganho.

Encontramos, portanto, escravos que ao se mostrarem “submissos” conseguiam certos 
“direitos” (aprender um ofício, trabalhar longe da vigilância do senhor, etc.) e a proteção do 
senhor. Os escravos mais rebeldes, no entanto, eram abandonados pelo senhor à mercê da 
justiça.

6. Crime, vida cotidiana e resistência escrava: uma conclusão.
Ao privilegiarmos os crimes praticados pelos escravos como objeto de estudo, nossa 

pretensão era encontrar, para além dos padrões de criminalidade, o “tecido da vida” que nos 
chegava  através  das  falas  dos  réus,  testemunhas,  promotores,  curadores.  E,  por  isso, 
procuramos narrar como aconteceu cada crime.

Através  das  falas  dos  envolvidos  pudemos  compreender  as  motivações  e 
circunstâncias  nas quais  aconteceram os  crimes.  Cenas  do cotidiano da camada escrava  - 
cenas de ciúmes, de intrigas, de revolta - foram, então, montadas. Seus personagens eram os 
escravos que infringiam a lei para protestar contra maus tratos, para defender seus amores ou 
para conseguir melhor sobreviver.

Personagens  como  Constantino  e  Francisco  que,  acusados  de  cumplicidade  num 
arrombamento,  conseguiram montar  sua  versão  do  ocorrido  e  acusaram um homem livre 
pobre. Contando, inclusive, com a defesa do senhor, afinal, eram “bons escravos”.

No seu dia-a-dia, ser “bom escravo”, mais do que submissão significava astúcia para 
conseguir  melhor  tratamento  ou  para  poder  aprender  um ofício  que  permitia  ao  escravo 

30-Processo-crime, caixa 18, documento n.16, fl. 06.
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trabalhar longe da vigilância  do senhor  e  ainda conseguir  um pecúlio  que seria usado na 
compra da alforria. Esta foi aestratégia foi utilizada por Paulino.,

Encontramos,  ainda,  aqueles  personagens/escravos  que,  nos  momentos  de  maior 
revolta,  não titubearam em atacar e matar os senhores.  Foi  o caso de Jorge,  Romoaldo e 
Simão, que assassinaram seu senhor na roça de milho quando ele tentou castigá-los. Foi o 
caso de José Francisco que, cansado dos castigos que o seu senhor lhe dava, resolveu fugir e 
encontrar um novo senhor, mas acabou matando o oficial que o fora prender.

Mais que cenas de revolta, encontramos também cenas de ciúmese intrigas: Francisco 
Cabra matou o homem que encontrou  deitado na cama com sua senhora e amante; Manuel e 
Estevão espancaram Peitudo por ciúmes de suas amásias. Gabriel matou Feliciana porque ela 
fazia  “candongas” dele.

Cada um desses escravos tentou criar sua versão do crime e justificar seus atos. Mas, a 
maioria  foi  condenada  a  açoites  e  ferros  ou  às  galés.  Aqueles  que  tinham  um  senhor 
interessado na sua defesa ou tiveram suas penas reduzidas  ou foram absolvidos.  Em dois 
casos houve desistência da acusação.

O  viver  cotidiano  da  escravidão  exigia,  assim,  atitudes  ambíguas  por  parte  dos 
escravos:  submissão  e  revolta;  resistência  e  acomodação.  Tais  atitudes,  repletas  de 
pragmatismo,  constituíam-se em estratégias de manutenção de margens de autonomia,  em 
tentativas de melhorar suas condições de sobrevivência e de manter presente a possibilidade 
de um dia ser livre.

Não obstante,  os escravos que praticavam crimes defrontavam-se com uma justiça 
cada vez mais interessada na manutenção da ordem e da segurança pública. Principalmente, 
no decorrer da segunda metade do século XIX, quando as revoltas, fugas e crimes violentos 
assustavam a camada proprietária de escravos.

Nesse embate entre “ordem” e “desordem” quase sempre prevaleceu a primeira. Por 
isso, poderíamos perguntar: se a maioria dos escravos eram condenados houve algum ganho?

Enquanto ação individual, certamente, os ganhos eram poucos, mas o crime era uma 
maneira de mostrar que “direitos” estavam sendo negados. Enquanto fenômeno social, porém, 
o crescimento do índice de crimes praticados pelos escravos fazia crescer o temor da elite 
dirigente frente à massa de escravos; o perigo rondava as casas dos senhores. E isso contribuía 
para o próprio desmantelamento do sistema escravista, uma vez que exigia uma acomodação 
constante do sistema às novas circunstâncias.

Esta acomodação às novas circunstâncias pelas quais passava o escravismo brasileiro 
na  segunda  metade  dos  oitocentos  era  uma  tentativa  de  manter  o  próprio  sistema,  mas 
acabavam  também  contribuindo  para  sua  implosão.  E,  no  seu  cotidiano,  os  escravos 
contribuíram  para  esse  fim.  Eram,  portanto,  agentes  do  processo  histórico;  suas  ações 
exprimiam, direta ou indiretamente, a negação do escravismo.

Negar aos escravos essa condição de agentes históricos, seria como se hoje também 
nos recusássemos a  ouvir  a  voz  dos  milhares  de marginalizados  deste  país;  muitos  deles 
negros que continuam na sua luta contra a discriminação e a violência, que de resto tem suas 
origens na própria existência da escravidão no Brasil por mais de trezentos anos.
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