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RESUMO 

 

 

Este trabalho estuda a sociedade de Xique-Xique, no sertão do São Francisco, no século XIX, 

observada pelo viés da família e da vida material. Na senda de outros estudos na área de 

história da família, esta instituição é pensada aqui de forma dinâmica e multifacetada, pois as 

estratégias locais colocavam em jogo vínculos e práticas que não se restringiam à família 

como unidade de residência, que se estendiam à parentela mais ampla, unida por laços de 

parentesco consangüíneo ou por alianças e relações de parentesco fictício. As múltiplas 

histórias abordadas dizem respeito aos mecanismos de apossamento e ocupação das terras; às 

estratégias familiares na busca e manutenção da riqueza e ao papel desta no acesso às 

instâncias do poder local; à difícil luta pela sobrevivência empreendida pela grande maioria 

economicamente pouco favorecida; à importância do casamento nos cálculos econômicos e 

sociais; e ao alcance da autonomia feminina nas decisões do cotidiano e da vida em 

comunidade. Para explorar estes tópicos, foram utilizados centralmente como fontes 

inventários post-mortem e testamentos, processos cíveis e criminais, registros eclesiásticos de 

terras, correspondências particulares e de diversas autoridades, relatórios de presidentes da 

província, narrativas de viagens e a legislação civil e eclesiástica. 
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ABSTRACT 

 

 

This study is concerned with society in Xique-Xique, in the São Francisco region, during the 

nineteenth century. It focuses on family and material life. In accordance with a trend in the 

area of history of the family, this institution is approached here in a dynamic and multifarious 

way, given that local strategies involved links and practices that did not only relate to the 

family as a residence unit, but extended to the broad group of relatives connected together 

through blood relationships or through political and other kinds of alliances. The multiple 

stories that are investigated in this work have to do with land occupation; family strategies to 

get and maintain wealth, as well as the role of wealth for the exercise of local power; the 

struggle, by the poor, to survive; the economic and social implications of marriage; and the 

role of women in community life. To explore these issues we have used sources such as post-

mortem inventories and wills, legal proceedings, Church records of land property, public and 

private correspondence, government reports, travel literature, and civil and ecclesiastical 

legislation. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

A partir de uma exaustiva pesquisa de arquivo, empreendida nos últimos cinco anos, 

neste trabalho procuro reconstruir cenários, laços familiares, traços culturais, vínculos 

econômicos e alianças políticas, compondo um retrato de uma região que atualmente está no 

centro de profundos debates e controvérsias, mas que é ainda bem pouco conhecida do ponto 

de vista histórico: o sertão do vale do São Francisco. O foco da análise é o curso médio do 

grande rio, mais especificamente o município e freguesia do Senhor do Bonfim de Xique-

Xique, na antiga província da Bahia. O tempo: o século XIX. No cenário estudado está 

atualmente a maior parte dos municípios de uma vasta área sertaneja conhecida hoje como 

região de Irecê, sendo que alguns deles se desenvolveram ou mesmo surgiram apenas no 

alvorecer do século XX, a partir dos sítios de plantio ou de fazendas de gado encravadas no 

interior da caatinga. O velho Chique-Chique, grafado exatamente assim, se estendia por mais 

de quarenta léguas, do norte, no rio Verde, que o separava de Sento-Sé e mais além também 

se limitava com Jacobina, até o sul, tocando no município de Brotas de Macaúbas e no rio 

Paramirim – que o dividia da comarca de Santo Antônio do Urubu (atual município de 

Paratinga). Outras quarenta e tantas léguas o levavam de leste a oeste, limitando-se 

novamente com Jacobina, a leste, e também com Morro do Chapéu – nas imediações do rio 

Jacaré ou Vereda do Romão Gramacho – até chegar ao rio São Francisco, a oeste, divisa com 

Barra do Rio Grande e Pilão Arcado.1 

O direcionamento seguido foi tentar perceber como se estruturava o viver cotidiano na 

sociedade de Xique-Xique, a partir da análise das estratégias familiares e da vida material, 

inserindo este estudo em um debate historiográfico que ganhou fôlego nas últimas décadas, 

sob a alcunha ou na perspectiva da história da família. A ambigüidade do termo família sem 

dúvida já foi muito discutida e, a par destes debates, procuro me afastar de definições 

funcionais e estruturais que a simplificam principalmente como unidade de residência. Na 

acepção que foge desta simplificação são observadas as formas de solidariedade e cooperação, 

adotadas para organizar a sobrevivência e a reprodução social do grupo, que vão muito além 

dos limites da coabitação. O argumento de Giovanni Levi, a propósito do Piemonte italiano 

no século XVII, de que a rede das relações de consangüinidade ou de aliança tinha um papel 

igualmente importante na complexa estratégia das escolhas, das exclusões e das interações 

                                                 
1 APEB, SM, PR, Catálogo n° 68, Filme 88 (1886-1887), doc. n° 1880. Descrição do Município de Chique-
Chique na Província da Bahia. Chique-Chique, 26 de Abril de 1887.  
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que tornavam o organismo familiar mais elástico, é também válido para o contexto por mim 

estudado.2  

No nosso passado, as relações e as identidades sociais eram múltiplas e não se 

baseavam em cálculos fechados, imutáveis, permitindo que as pessoas definissem o seu 

pertencimento familiar dinamicamente e se sentissem aparentadas às outras de forma 

surpreendente para os padrões atuais, como chama a atenção Sheila Faria sobre a época 

colonial.3 Mesmo para um passado não tão distante, falar de família implicava também levar 

em consideração a rede social mais ampla, onde ao parentesco (real ou fictício), às estratégias 

matrimoniais e às práticas de herança e políticas dotais se uniam outros elementos mais 

complexos que davam identidade e segurança aos indivíduos: laços de solidariedade e 

amizade, relações de reciprocidade e confiança, dependência vertical e todo um universo de 

sociabilidade em que homens e mulheres se inseriam. No início do século XX, em 1904, ao 

ditar seu testamento, Ana Luisa de França Antunes Palha delimitava os vínculos que lhe eram 

mais caros e aqueles em quem ela mais confiava: 

 

[...] é meu primeiro testamenteiro e universal herdeiro o meu referido marido e 

primo o Senhor Manoel Antunes Teixeira Palha, o segundo testamenteiro é o meu 

contra parente o Senhor Juvêncio Teixeira do Amaral e o terceiro testamenteiro é o 

meu parente João Teixeira Palha, pessoas estas em quem muito confio pelo muito 

que se mostram commigo [...]4 

  

Voltando no tempo 60 anos, quando o tio-avô de Ana Luisa – o comendador Militão 

Plácido de França Antunes – em 1844, travava a sangrenta luta contra os membros e 

partidários da família Guerreiro, tendo se retirado para a fazenda do Bom Jardim, no 

município do Urubu, circularam na região notícias de que ele levou consigo um grande 

contingente de homens armados e arregimentava outros, preparando-se para combater a força 

pública que interviria na disputa. Uma autoridade de Xique-Xique, Francisco Antônio da 

Rocha, ao fornecer informações ao comandante da força, garantiu que o comendador partiu 

para o Bom Jardim na véspera, a cavalo, “levando consigo já mui pouca gente, estas mesmas 

pessoas, filhos, sobrinhos, afilhados e vaqueiros de suas Fazendas, pessoas estas 

                                                 
2 LEVI, Giovanni. A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2000, pp. 96-99.  
3 FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1998, p. 41. 
4 APEB, SJ, Testamentos, Livro n° 1 (Sento Sé), Testamento de Ana Luisa de França Antunes Palha, Sento-Sé, 
1904, fls. 23-24 (grifos meus). 
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consideradas como família sua, delle.” Militão dissera a Francisco Antônio da Rocha “que 

longe de seo pensamento se oppor as ordens do Governo, por isso ia se retirando sem mais 

força alguma.”5 

Este é um exemplo preciso de como a definição de família articulava elementos 

dinâmicos. Investigando situações típicas de lutas de família no sertão cearense, Antônio 

Otaviano Vieira Júnior percebeu como, no caso das grandes famílias com suas redes de 

alianças extensas, os laços de parentesco podiam ser reafirmados a partir das necessidades de 

seus membros.6 A violência tinha então, para este autor, um duplo sentido: ela reforçava a 

coesão do grupo que elegia inimigos comuns e lutava pela manutenção do patrimônio material 

e moral da família, “mas também poderia ser utilizada enquanto mecanismo de redefinição 

dos laços familiares e expor as fissuras inerentes ao convívio social entre parentes”.7 

Situações extremas, portanto, como aquela vivida entre “Guerreiros” e “Militões”, no vale do 

São Francisco, carregam em si aspectos significativos do viver em família, pois entre as 

“chamas da violência” outras experiências se organizavam e ela, a família, ganhava novo 

sentido. Mas esse é um caminho que por enquanto não poderei seguir, pelo menos não neste 

trabalho. O intuito foi apenas demonstrar como o cotidiano vivido nos obriga a entender a 

família de modo mais elástico. Mesmo sendo muitas vezes nítida a divisão dos núcleos 

conjugais, a cooperação entre a família mais ampla era uma constante.  

Portanto, na análise das estratégias das famílias de Xique-Xique busco-as em um 

contexto que vai além do domicílio e falo de família estendendo o termo aos vínculos de 

parentela consangüínea e de alianças e relações de afinidade. As múltiplas histórias que 

procuro relatar dizem respeito aos mecanismos de apossamento e ocupação das terras; às 

estratégias de poder das famílias mais ricas, dando atenção especial à formação e 

consolidação das fortunas; à luta pela sobrevivência dos grupos menos favorecidos; ao papel 

do casamento nos cálculos econômicos e sociais – fossem esses cálculos individuais ou 

familiares; e ao alcance da autonomia feminina nas decisões do cotidiano familiar e da vida 

em comunidade. Para narrá-las dialogo com uma diversidade de fontes: inventários post-

mortem e testamentos, processos cíveis e criminais, registros eclesiásticos de terras, 

                                                 
5 APEB, SM, PR, Catálogo n° 68, Filme n° 82, doc. n° 1764. Ofício de Francisco Antônio da Rocha ao Major 
Comandante Joaquim Rodrigues Coelho Kelly, Comandante do Corpo Expedicionário ao Centro da Província, 
sobre a revolta do Comendador Militão. Distrito de Matafome, 13 de Julho de 1844 (grifo meu). 
6 VIEIRA JÚNIOR, Antônio Otaviano. Entre paredes e bacamartes: história da família no sertão (1780-1850). 
Fortaleza: Edições Demócrito Rocha; Hucitec, 2004, p. 209. Ver especialmente o capítulo intitulado “Os régulos 
do sertão: domínio político, rede familiar e violência”, pp. 189-247. 
7 Idem, Ibidem, p. 299. 
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correspondências particulares e de autoridades diversas, relatórios de presidentes da 

província, narrativas de viagens e a legislação civil e eclesiástica. 

O processo de povoamento daquela região, assim como de uma vasta área do sertão 

que se estendia da Bahia a Minas Gerais, guarda uma ligação íntima com a instalação das 

fazendas de gado do mestre de campo Antônio Guedes de Brito, no século XVII, que daria 

origem depois à famosa sesmaria da Casa da Ponte. A paulatina desagregação desses 

domínios, empreendida de forma mais efetiva no decorrer das três primeiras décadas do 

período oitocentista, norteou o direcionamento inicial deste trabalho, que se estruturou em 

seis capítulos. O intuito primeiro foi o de analisar alguns aspectos da relação com a terra, 

traçando também um panorama geral do uso social do espaço por parte das famílias. Assim, 

no primeiro capítulo analiso como o rio São Francisco foi o primeiro aglutinador dos núcleos 

humanos e como o retrato da ocupação das terras de Xique-Xique, se primeiramente 

respeitava os contrastes naturais da paisagem regional, também influiria depois na 

constituição e manutenção das diferenças sociais. Sendo o grande rio a referência principal na 

busca pela segurança, nas terras que o margeavam se erigiram os domínios de várias das 

famílias que sucessivamente ocuparam os cenários de exercício de poder e autoridade no 

município. Analiso também como, no processo de venda do antigo latifúndio pecuarista, um 

proprietário em particular – Ernesto Augusto da Rocha Medrado – pôde se tornar o grande 

beneficiário, reunindo as condições necessárias – capital, redes de influência – para adquirir 

grande parte das terras. 

O segundo capítulo prioriza aspectos demográficos e econômicos, analisando as 

atividades produtivas e o seu papel no cotidiano das famílias e no desenvolvimento regional, 

percebendo Xique-Xique no cenário mais amplo do vale do São Francisco e da província da 

Bahia. Avaliando a dinâmica comercial da vila ribeirinha, identifico diversos circuitos de 

comércio estabelecidos ao longo do século XIX que ligavam Xique-Xique à Feira de Santana, 

ao Recôncavo e à capital da província, às áreas de mineração na Chapada Diamantina e 

também às províncias vizinhas como Pernambuco, Piauí e, sobretudo, o norte de Minas 

Gerais. Também neste capítulo foi dada especial atenção à descoberta do ouro e do diamante 

nas serras do Assuruá, cujos trabalhos de exploração movimentaram expectativas variadas e 

ajudaram a modificar a paisagem sócio-econômica e o perfil demográfico do município, 

apesar das enormes dificuldades enfrentadas neste empreendimento. 

Nos dois capítulos seguintes reforço a ligação entre a família e a fortuna, analisando 

mais profundamente o perfil sócio-econômico dos grupos locais e as estratégias de poder 
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empreendidas a partir da família e suas redes de influência.8 Assim, no terceiro capítulo, 

analiso os limites dos cabedais familiares, fazendo um mapeamento dos padrões da riqueza e 

investigando mais de perto, neste momento, os desafios enfrentados pelas famílias mais 

pobres na luta pela sobrevivência. Pequenos proprietários e lavradores sem terras próprias 

transmutados em meeiros, agregados e assalariados de ocasião me emprestaram suas histórias. 

No quarto capítulo fui ao encontro das famílias mais abastadas, observando o papel do 

comércio nas suas estratégias de enriquecimento, mas em consonância também com a 

atividade agricultora e pecuarista na busca por alguma segurança. Analiso ainda como as 

famílias mais ricas, ou seja, os proprietários e/ou negociantes, procuravam garantir uma certa 

coesão de grupo, dentro de um jogo de trocas, garantias e proteções. Promoviam casamentos 

endogâmicos, reforçando laços de parentesco e de alianças antigas, e disputavam o domínio 

do cenário social e político do lugar para preencher as mais importantes instituições de poder 

e prestígio de seu tempo – a Câmara e a justiça, além dos quadros da Guarda Nacional. 

Neste caminho, percebo o casamento como um meio importante para manter, 

fortalecer e ampliar a solidariedade social, e assim, o quinto capítulo, além de analisar as 

estratégias desenvolvidas entre as famílias de Xique-Xique para a sua promoção, discute 

também a permanência e a amplitude da tradição do dote na troca de juras e alianças. No 

entanto, apesar de selar laços matrimoniais, que por seu turno uniam não apenas famílias, mas 

também facções políticas, o costume não parece ter sido naquela região do São Francisco uma 

forma de garantir a unidade patrimonial de geração em geração, como foi constatado em áreas 

de grande lavoura. Em muitas situações os dotes concedidos funcionaram mais como um 

pecúlio ou auxílio inicial para que o casal começasse a sua vida em comum. Uma prova disto 

é que não eram apenas as famílias mais abastadas que concediam dotes. Os grupos mais 

pobres, que tinham algum patrimônio a legar aos herdeiros, também não fugiam a essa 

economia de trocas.  

Mas não apenas uniões legítimas, seladas por dotes e abençoadas pela igreja, 

instituídas por interesse e até imposição familiar, configuravam em Xique-Xique o cotidiano 

dos relacionamentos. De um lado, uniões baseadas em sentimentos mais próximos do amor e 

do companheirismo também existiram, ainda que não sejam de fácil apreensão. De outro lado, 

os concubinatos duradouros ou passageiros, os encontros fortuitos, os filhos ilegítimos, além 

da prostituição, que grassava principalmente nos garimpos, serviam de entrave ao ideal de 

sociedade modelada nos padrões morais católicos. Assim, além da valorização social do 

                                                 
8 Conforme Sheila Faria, “fortuna” tanto pode ser concebida no sentido material, de “haveres”, não importando 
se muitos ou poucos, como no sentido de “destino”, “fado”, “sorte”. FARIA, A Colônia em movimento, p. 21.  
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casamento sacramentado, também discuto neste capítulo os entraves à plena configuração do 

modelo de família nele baseado, analisando os chamados “amores ilícitos”.  

Por fim, procuro compreender as formas pelas quais homens e mulheres em Xique-

Xique, como em outras tantas partes do Brasil escravista, tiveram que lutar diuturnamente não 

só pela sua sobrevivência material e dos seus, mas por um direito imprescindível que a muitos 

era negado – o exercício da liberdade. No sexto capítulo analiso histórias exemplares 

construídas na vereda entre a escravidão e o mundo dos livres. O ponto mais forte é a saga 

pela liberdade empreendida por quatro gerações de uma mesma família que, retirando-se de 

uma fazenda localizada na província de Pernambuco em 1834, por quase trinta anos procurou 

manter-se no anonimato das terras de Xique-Xique. Ali a família gerou descendências, travou 

alianças e constituiu redes de solidariedade essenciais à sobrevivência e a manutenção da 

liberdade, até que um libelo de escravidão, movido na justiça a partir de 1863, interrompeu a 

paz duramente alcançada. Seguindo os rastros deixados por Maria José e seus oito filhos, seis 

mulheres e dois homens, e depois por seus netos e bisnetos, procuro iluminar diversos 

aspectos da vida cotidiana no vale do São Francisco, dentre eles, a importância dos laços 

familiares no caminho para a inclusão na comunidade, as alianças firmadas entre os grupos 

sociais, incluindo livres e escravos e, evidentemente, o papel da escravidão para além das 

fronteiras do litoral da província. 
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Mapa 1: Dimensões aproximadas do município de Xique-Xique no século XIX. 
Mapa do Estado da Bahia. In SAMPAIO, Theodoro. O Estado da Bahia: agricultura, criação de gado, 
indústria e commercio. Bahia: Imprensa Oficial do Estado, 1925. 
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CAPÍTULO I 
OS SENHORES DA TERRA: 

FAMÍLIAS E USO SOCIAL DO ESPAÇO 
 

 

Dividem-se estes vastos certoens em dois ramos, hum para a parte 

do norte, denominados Certoens do S. Francisco, abundantíssimo 

em gado vaccum e cavalar. Principião estes na passagem do 

Joazeiro, por onde vem a dilatadíssima estrada do Piauhy para a 

Bahia, e continuão pello Rio S. Francisco assima athé o rio Verde. 

[...]Todo este ramo de certão he em extremo árido e estéril, a 

exepção das margens do rio S. Francisco que, a não serem pouco 

sadias, em nenhuma outra parte se poderia melhor habitar, attenta 

a abundancia de viveres. 

(Luis dos Santos Vilhena) 

 

 

1.1 O CENÁRIO 

 

Na região média do curso das águas do rio São Francisco, margem direita, cerca de 

meia légua para dentro da caatinga, começou ainda no alvorecer do século XVIII um 

ajuntamento de casas caiadas de branco em torno de uma igrejinha sob a invocação do Senhor 

Bom Jesus do Bonfim que no século seguinte formaria a vila de Xique-Xique.1 Consta que os 

primeiros moradores da região tinham suas casas na ilha do Miradouro, que depois se tornou 

o arraial de Senhora Santana do Miradouro, cujo porto servia de pouso para os barqueiros e 

remeiros que corriam o São Francisco. Somente por ocasião das pescarias é que penetravam 

no canal, também chamado de ipueira, e aportavam no belo cais natural de calcário branco 

protegido do vento violento que soprava do norte e lugar ideal onde se assentou a vila. A 

algumas léguas para o interior da caatinga, sem saída para o canal, corria a famosa “estrada de 

                                                 
1 Cândido da Costa e Silva informa que a freguesia de Xique-Xique fora criada em 1714, juntamente com outras 
sob a jurisdição eclesiástica do arcebispado da Bahia, por solicitação de D. Sebastião Monteiro da Vide. Teria 
sido também nessa época que Xique-Xique passou a condição de distrito, desmembrando-se do distrito de Sento-
Sé, segundo Altenfelder Silva. Porém, em 1759, conforme José Antônio Caldas, as freguesias que existiam 
naquela região do São Francisco eram Santo Antônio do Urubu de Cima, com 362 fogos e 3.425 habitantes, e 
São José de Sento-Sé, com 243 fogos e 2.023 habitantes, que faziam parte do chamado Sertão de Cima e 
pertenciam à capitania da Bahia. Para estas informações ver CALDAS, José Antônio. Notícia geral de toda esta 
Capitania da Bahia desde o seu descobrimento até o prezente anno de 1759 (edição fac-similar). Salvador: 
Tipografia Beneditina, 1951, p. 69; sobre as outras questões ver SILVA, Cândido da Costa e. Os Segadores e a 

Messe: o clero oitocentista na Bahia. Salvador: SCT, EDUFBA, 2000, pp. 67-72; SILVA, Fernando Altenfelder. 
Xique-Xique e Marrecas: duas comunidades do Médio São Francisco. Rio de Janeiro: Comissão do Vale do São 
Francisco, 1961, p. 17.  
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Dona Joana”, que teria sido mandada abrir por Joana da Silva Guedes de Brito – neta de 

Antônio Guedes de Brito e herdeira dos grandes domínios de terras que originaram a sesmaria 

da Casa da Ponte – para de Jacobina serem alcançadas suas propriedades nas imediações de 

Bom Jesus da Lapa.2 

Como na maioria das vilas ribeirinhas do São Francisco as primeiras casas de Xique-

Xique foram construídas no sentido norte-sul, paralelas ao rio, formando uma cruz truncada 

que ladeava e se estendia por trás da igreja.3 Nas décadas iniciais do século XIX a povoação 

era um julgado do termo da vila de Santo Antônio do Urubu, que fazia parte da extensa 

comarca de Jacobina. Mas desde a primeira década do período oitocentista já se fazia presente 

uma movimentação no sentido da elevação do pequeno arraial à categoria de vila, conforme a 

representação enviada pelos moradores às autoridades em 1812, fato que só se concretizaria 

em 1832.4 Nos primeiros tempos, a maioria dos habitantes devia pautar suas vidas 

particularmente em torno dos trabalhos com a criação do gado, como nas demais localidades 

que se desenvolveram às margens do São Francisco. O processo de povoamento da região, 

assim como de vasta área do sertão da Bahia, está intimamente vinculado à instalação das 

fazendas de gado do mestre-de-campo Antônio Guedes de Brito ainda no século XVII. A 

partir do morgado Guedes de Brito que lhe foi transmitido, instituído por seus pais, Antônio 

Guedes de Brito foi adquirindo ao longo da segunda metade desse século um grande 

patrimônio fundiário, conquistado violentamente dos grupos indígenas pela simples 

expropriação e ocupação e sem a preocupação prévia de legalizar o processo. Era costume 

recorrente entre os homens de poder do nosso passado colonial no sertão a prática de ocupar 

terras antes de pleiteá-las pelo regime de sesmaria, ou extrapolando os limites estipulados por 

lei, tornando este sistema muito mais um instrumento de legalização das apropriações.5   

O grande domínio fundiário de Antônio Guedes de Brito passou depois para a filha 

Isabel Maria Guedes de Brito, sua única descendente, e depois para a filha desta, Joana da 

Silva Guedes de Brito. Após dois casamentos sem descendência Joana nomeou seu único 

sucessor na propriedade dos bens ao seu segundo marido, Manoel de Saldanha da Gama, a 

quem se unira em 1734. Entre o grande patrimônio herdado por Manoel de Saldanha estava o 

                                                 
2 SILVA, Xique-Xique e Marrecas, p. 17. 
3 O costume de se construírem as casas seguindo “o curso das águas” para formar o traçado das cidades 
ribeirinhas é evidenciado em LINS, Wilson. O Médio São Francisco: uma sociedade de pastores e guerreiros. 
Rio de Janeiro: Progresso, 1960, p. 158. 
4 APEB, SM, PR, Catálogo n° 68, Filme n° 59 (1810-1814), doc. n° 1066. O “Catálogo n° 68” remete-se aos 
Anais da Biblioteca Nacional. Ver Catálogo de Documentos sobre a Bahia existentes na Biblioteca Nacional. 
Anais BN, vol. 68, Rio de Janeiro, 1949.  
5 NEVES, Erivaldo Fagundes. Sucessão dominial e escravidão na pecuária no rio das Rãs. Sitientibus, Feira de 
Santana, n. 21, pp.117-142, jul./dez. 1999, pp. 119. 
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que restava dos bens alodiais conquistados pelo avô de Joana assim como aqueles vinculados 

ao morgado, e por uma cláusula deste vínculo o sucessor devia assumir também o sobrenome 

Guedes de Brito. Foi a partir da descendência da segunda união de Manoel de Saldanha com 

Francisca da Câmara que ocorreu a junção do morgado Guedes de Brito com a nobiliarquia da 

Casa da Ponte. O filho do casal, João de Saldanha da Gama Melo Torres Guedes de Brito, 

além de herdar o grande patrimônio fundiário no Brasil, recebeu considerável fortuna e o 

título de sexto conde da Ponte de um tio falecido sem filhos em Portugal, fato que o tornou 

“um dos homens mais ricos do Reino de Portugal na transição do século XVIII ao XIX”.6 

Apesar do estabelecimento dos currais, sobretudo nas margens do grande rio São 

Francisco, o ritmo da penetração dos colonizadores manteve-se lento e descontínuo ao longo 

dos séculos. O número de habitantes ampliou-se vagarosamente e, em vista do etnocídio 

praticado contra as nações indígenas, é justo considerar que em determinados momentos a 

população chegara mesmo a decrescer, como assinala Teixeira da Silva. Os primeiros 

momentos de ocupação do sertão, de Sergipe até o Piauí, caracterizaram-se muito mais pelo 

despovoamento. Antônio Guedes de Brito estendeu os limites de seus domínios por léguas e 

léguas na segunda metade do século XVII movendo guerra, submetendo, expulsando ou 

exterminando as populações nativas.7 Reduzidas as possibilidades dos ataques indígenas com 

o avançar da ocupação e com isto passados os terrores de se empreender viagens ao sertão, 

nas palavras de Capistrano de Abreu “alguns homens mais resolutos levaram família para as 

fazendas, temporária ou definitivamente”.8 A historiografia, os relatos de época e a memória 

da região também não cansam de nos lembrar que, na falta de mulheres brancas, foi no colo 

                                                 
6 NEVES, Sucessão dominial, pp. 119-120; ver também NEVES, Erivaldo Fagundes. Posseiros, rendeiros, 
proprietários: estrutura fundiária e dinâmica agro-mercantil no Alto Sertão da Bahia (1750-1850). Tese 
(Doutorado em História), Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2003, p. 147-148. 
7 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Conflitos de terra numa fronteira antiga: o sertão do São Francisco no 
século XIX. Revista Tempo, n°. 7, vol. 4, pp. 9-28, Jul./1999, p. 10. Lycurgo Filho se refere a Antônio Guedes de 
Brito como “o regente do São Francisco”. SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma comunidade rural do Brasil antigo: 
aspectos da vida patriarcal no sertão da Bahia nos séculos XVIII e XIX. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1956, p. 4. Sobre a ocupação do vale do São Francisco, a concessão de sesmarias em regiões de 
pecuária e os conflitos no decorrer do processo de ocupação das terras, entre outros trabalhos, ver PESSOA, 
Ângelo Emílio da Silva. As ruínas da tradição: a Casa da Torre de Garcia D’Ávila – família e propriedade no 
Nordeste colonial. Tese (Doutorado em História), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003; VIEIRA JÚNIOR, Entre Paredes e Bacamartes; SILVA, Jacionira 
Coêlho. Arqueologia no médio São Francisco. Indígenas, vaqueiros, missionários. Tese (Doutorado em 
História), Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003, especialmente os capítulos 3 e 4; 
PEIXOTO, Tatiana da Cunha. Os mandarins do Sertão: os criadores de gado do São Francisco (1650-1750). 
Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2006. 
8 ABREU, João Capistrano de. Capítulos de História Colonial, 1500-1800 & Caminhos Antigos e Povoamento 

do Brasil. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 135. 
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das índias colonizadas que os desbravadores da caatinga encontraram aconchego. Na 

conclusão apressada de Roger Bastide, dessa junção resultara uma raça mestiça de homens 

nômades, “vaqueiros e domadores de espaço” malgrado a ligação estreita com a terra e “de 

mulheres silenciosas e um pouco selvagens, resistentes ao trabalho” e marcadas pelos 

costumes indígenas.9  

Esse processo de conquista teve uma continuação e se estendeu pelo período 

oitocentista, ainda que num ritmo mais lento. Infelizmente a documentação pesquisada 

praticamente não faz referência aos remanescentes das populações indígenas que habitavam a 

região do São Francisco. Aquilo que resta são indícios esparsos, entrevistos aqui e acolá. 

Consta, por exemplo, que em meados do século XIX, havia grupos indígenas vivendo nas 

margens do rio Verde e que remanescentes de outros grupos que habitaram outrora terras de 

uma fazenda de gados na região da serra do Assuruá, por lá ainda eram encontrados nessa 

mesma época.10 Mas a história mostra também que para além da disputa entre colonizadores 

brancos, ou tidos como tal, e as nações indígenas habitantes da região, que resultou na 

desterritorialização, assimilação e massacre dos últimos, os espaços do sertão do São 

Francisco foram também construídos por homens e mulheres negros no embate diário com 

uma situação não escolhida por eles – o viver escravo. É evidente que a sociedade que ali se 

desenvolveu nem de longe tinha os contornos do contingente de cativos que marcou a feição e 

os costumes do Recôncavo da província da Bahia bem como de sua capital. As fazendas de 

criação de gado e as várias lavouras cultivadas exigiam mão-de-obra bem mais diminuta do 

que o mundo dos engenhos. O que não serve de justificativa para conclusões de certo modo 

apressadas como a de Bastide de que “a civilização do sertão não foi marcada pelo negro”.11 

Só a título de exemplo, o duríssimo e desumano ofício de conduzir à força de vara as 

canoas e barcas pelo rio São Francisco quase sempre era desenvolvido pela população negra e 

mestiça e esteve também associado à mão-de-obra escrava, ainda que a preferência pudesse 

ser por trabalhadores livres, como constatou Richard Burton.12 Décadas depois de abolida a 

                                                 
9  BASTIDE, Roger. Brasil, terra de contrastes. São Paulo; Rio de janeiro: DIFEL, 1976, p. 88. 
10 CUNHA, Benigno José de Carvalho e. Breve notícia sobre as minas há pouco descobertas no Assuruá, na 
Província da Bahia. In Revista Trimensal de História e Geographia ou Jornal do Instituto Histórico e 

Geographico Brazileiro. Segunda Série, Tomo Quinto, Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 
1849, pp. 524-529.  
11 Bastide diz que “a criação do gado não necessitava de mão-de-obra abundante” e, assim, o escravo do sertão 
“quando existia, era o escravo doméstico que cultivava a roça e cozinhava”. BASTIDE, Brasil, p. 87.  
12 “O barqueiro de verdade é um tipo tão característico como o barqueiro dos velhos dias na Inglaterra; é também 
um homem que nasceu livre; poucos viajantes gostam de empregar escravos”. BURTON, Richard. Viagem de 

canoa de Sabará ao Oceano Atlântico. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São 
Paulo, 1977, P. 173; sobre o trabalho dos remeiros ver ainda NEVES, Zanoni. Os remeiros do São Francisco na 
literatura. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, vol. 46, n. 1, 2003, pp. 168-169.  
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escravidão, na memória da beira do rio, ainda se ouvia o entoar de uma velha cantiga 

atribuída aos remeiros que desafiava: “Em casa de negro forro, não se fala em cativo, quem 

tem defunto ladrão, não fala em roubo de vivo”.13 Nas franjas da serra do Assuruá, pelo 

menos desde o final do século XVIII, já existiam escravos labutando a procura de metais 

preciosos, quiçá a serviço de aventureiros que sonhavam encontrar a misteriosa cidade 

perdida da Bahia, que diziam ser coberta de prata e que alguns acreditavam estar localizada 

naquela região. Há relatos, inclusive, da existência nesse período de dois quilombos de 

escravos foragidos no então distrito de Xique-Xique localizados naquela serra e sobre os quais 

incidia algum esforço do governo no sentido de destruí-los. Da mesma maneira, o trabalho de 

vaqueiro, tão decantado em verso e prosa na literatura regional, não raro era exercido por 

escravos especializados no trato com o gado. Em junho de 1849, no lugar chamado de 

Passagem do Rio Verde, localizado a algumas léguas de distância da vila de Xique-Xique e na 

estrada para a cidade da Bahia, Antônio Gonçalves da Rocha Chaves recebeu de Francisco 

José de Oliveira, negociante do termo de Campo Largo, uma boiada de 115 cabeças, 

conduzida até ali pelo escravo Marcos. Era também com a ajuda de um outro escravo 

vaqueiro, um pardo de 18 anos chamado Porfírio, que Antônio Chaves ia vender este gado 

mais adiante.14  

Em pesquisa sobre a região de Caetité, no Alto Sertão da Bahia, Erivaldo Neves 

constatou ser essa uma das poucas profissões em que se encontravam cativos especializados e 

que a pecuária sertaneja empregava desde os tempos dos Guedes de Brito o trabalho escravo. 

Isto contraria uma versão recorrente na historiografia, que insiste em apresentar 

administradores de fazendas e vaqueiros livres, remunerados pelo sistema de sorte ou giz, 

como única relação de trabalho nessa área.15 Segundo o mesmo autor, as policulturas 

agropecuárias desenvolvidas nos sertões da Bahia não empregavam trabalhadores assalariados 

permanentes e a escravidão e a meação eram utilizadas simultaneamente, confundindo-se nas 

propriedades choupanas de agregados com casebres de escravos.16 

                                                 
13 LINS, O médio São Francisco, p. 125. 
14 APEB, SJ, IT, n° 07/3128/01, Inventário de Antônio Gonçalves da Rocha Chaves, Xique-Xique, 1850. 
15 Nizza da Silva, por exemplo, sustenta que a prática observada nos sertões de conceder aos vaqueiros a quarta 
parte dos gados, “sem poder entrar nessa parte antes de cinco anos”, fazia com que eles se interessassem em 
cuidar bem da fazenda e, por seu turno, com sua parcela recebida, criavam outras fazendas. SILVA, Maria 
Beatriz Nizza da. História da Família no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 76. Jacionira 
Coelho Silva, falando sobre a ocupação do sertão dos Rodelas, domínios da Casa da Torre, também sustenta a 
mesma opinião. SILVA, Arqueologia no médio São Francisco, pp. 105-107. 
16 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja. Da sesmaria ao minifúndio: um estudo de história 
regional e local. Salvador: UFBA; Feira de Santana: UEFS, 1998, pp. 248-251; particularmente sobre a região do 
médio São Francisco, ver NEVES, Sucessão dominial, pp. 123-125.  
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As fontes disponíveis sobre a região de Xique-Xique não permitem fazer avaliações 

muito aprofundadas no que refere ao papel do agregado e ao sistema de meação na dinâmica 

da economia regional, embora seja irrefutável a sua importância. Mas é certo que ali também 

existiram trabalhadores livres e escravos convivendo lado a lado e não só no ofício de 

vaqueiro, mas entregues a diversas outras ocupações que compunham o processo de produção 

de riquezas e de manutenção da sobrevivência cotidiana. Não só do gado vivia o sertão do São 

Francisco e o município de Xique-Xique em particular. A demanda pelos chamados “gêneros 

de primeira necessidade” também ajudou a moldar a paisagem social e econômica da região. 

O cultivo do milho, do feijão, da mandioca e outras culturas essenciais à sobrevivência faziam 

parte do cotidiano dos moradores. Consumir a farinha de mandioca, aliada a carne seca, era 

hábito há muito aprendido e comum no século XIX. E os canaviais plantados ao longo de toda 

a bacia do rio São Francisco permitiam produzir açúcar mascavo, melado e aguardente, 

destinados ao consumo local.17 

 

1.2 CAMINHOS DO ACESSO À TERRA 

 

Como em outras áreas de fronteira econômica, abertas no Brasil do passado, constituir 

família foi passo primordial para o estabelecimento da população no médio São Francisco. A 

formação de laços de família era fundamental para a estabilidade no mundo rural, pois 

retirava o sentido de transitoriedade da ocupação, fixando pessoas e capitais nas novas terras. 

Nas últimas décadas do século XVIII e início do XIX, juntamente com os latifúndios da Casa 

da Ponte, conviviam na região de Xique-Xique várias famílias de pequenos lavradores e de 

grandes fazendeiros, que ali se estabeleceram alguns arrendando outros adquirindo terras dos 

antigos domínios alodiais dos Guedes de Brito. É possível ainda que outras famílias tenham 

simplesmente se inserindo nas brechas do sistema de sesmarias, apossando-se de uma porção 

de terras e abrindo suas roças no meio da caatinga, mas sobre isto não é possível avançar além 

da suposição.  

Mesmo sendo uma área que atraiu inúmeros forasteiros a partir da descoberta de ouro 

e diamante no seu território, entre o final dos anos 1830 e o correr da década seguinte, aquela 

região já contava, no período, com diversas famílias enraizadas havia várias gerações, cujas 

origens se perdem na noite dos tempos pela limitação das fontes encontradas. Os França 

                                                 
17 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Bahia, século XIX: uma Província no Império. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1992, p. 460. A persistente importância da farinha de mandioca na dieta comum da Bahia oitocentista 
é evidenciada por Bert Barickman. Ver BARICKMAN, B. J. (Bert Jude). Um contraponto baiano: açúcar, fumo, 
mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 92 et seg. 
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Antunes, que tinham seus domínios e seus poderes políticos estendidos por vários municípios 

– Sento-Sé, Remanso, Pilão Arcado e Xique-Xique – os Rocha Medrado e os Castelo Branco, 

senhores da Casa das Pedras, os Pereira de Azevedo, os Magalhães, e ainda Pereira da França, 

Novais Sampaio, entre outros, são sobrenomes que denunciam hierarquias e gradações 

reconhecidas e respeitadas. Mas longe da uniformização social que a repetição destes 

sobrenomes sugere, a família em Xique-Xique incluía-se em uma sociedade composta por 

grupos diversificados, aos quais era atribuído, conseqüentemente, status social também 

diferenciado. As fontes consultadas deixam perceber apenas tangencialmente a gama de 

valores e atitudes que cercavam o cotidiano dos diferentes grupos.  

A composição demográfica do sertão do São Francisco agiu e provocou a 

desigualdade em relação à posse da terra e, conseqüentemente, influenciou nas divisões e 

hierarquias sociais. Se no alvorecer do Oitocentos a terra ainda não contava maciçamente 

entre os componentes de fortuna das famílias da região, pois nem todos detinham a 

propriedade de fato, ainda assim, o acesso a ela era em Xique-Xique um dos vetores que 

desde os primeiros tempos garantia e legitimava o prestígio e o poder de uns poucos 

indivíduos, que no final das contas eram controladores dos meios de produção principais: 

terras, gados e escravos. Mais tarde, nos anos 1830, no processo de parcelamento em que os 

herdeiros do sexto conde da Casa da Ponte concluíram o loteamento de tudo que controlavam, 

conforme o argumento de Erivaldo Neves, as terras foram transferidas para os respectivos 

arrendatários, definindo-se no sertão “uma estrutura fundiária caracterizada pelas pequenas e 

médias propriedades sem, contudo, eliminar o latifúndio, nem modificar o poder político e o 

controle das instituições sociais, estabelecidos pela colonização portuguesa”.18 

É preciso salientar que qualquer tentativa de examinar exaustivamente a estrutura 

fundiária de Xique-Xique, ao longo da primeira metade do século XIX, principalmente, 

enfrenta dificuldades aparentemente sem solução com relação às fontes. Os registros 

cartoriais, como escrituras de compra e venda, que poderiam fornecer algumas respostas, não 

resistiram à ação do tempo e à destruição que se seguia às lutas políticas locais, 

particularmente agudas nas décadas que antecederam a República. Alguns casos encontrados 

nos poucos inventários que restaram do período demonstram nuances da questão, mas não 

trazem informações capazes de responder completamente as muitas dúvidas que o tema 

suscita, servindo antes para exemplificar a dificuldade de análise. 

                                                 
18 NEVES, Posseiros, rendeiros, proprietários, p. 27.  
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Em 1823, quando foram inventariados os bens por morte do fazendeiro e negociante 

Teobaldo José de Carvalho, que também exercia o cargo de juiz ordinário em Xique-Xique, 

entre as declarações da viúva Josefa Pereira da Cruz consta a propriedade de 65 cabeças de 

gado vacum situadas “na situaçam da ponta da ilha”, o que denota que aquelas não eram terras 

próprias. Apesar de não haver nenhuma outra informação a esse respeito no inventário, essa 

hipótese ficou reforçada mais adiante quando uma outra declaração enfatizou a propriedade 

de 600 cabeças de gado vacum “situadas em terras próprias” na fazenda Curralinho. Ainda 

assim, não se registrou nenhum valor em torno das terras desta fazenda, aparecendo apenas 

uma outra propriedade referida como “humas terras de criar gado sitas na Paria Grande no 

valor e quantia de duzentos e vinte mil réis”.  

O termo situação parece remeter à condição de ser proprietário de lavouras, gados e 

benfeitorias em terras alheias, pelo menos segundo o que divulga a historiografia.19 Neste 

caso, além da criação do gado que conferia a Teobaldo de Carvalho direitos sobre o uso das 

terras, a construção de benfeitorias também reforçava esse direito. Entre os bens constantes no 

inventário aparece na situação da Ponta da Ilha uma roça de mandioca e uma casa de farinha e 

a família do fazendeiro dividia o seu tempo entre duas residências: na “morada de casa” 

coberta de telhas, com seis quartos e duas salas, loca localizada no arraial de Xique-Xique, 

avaliada em 70$000, e também em outra  

 

[...] morada de cazas citas na ponta da ilha com sete portas e quatro janelas, cinco 

tamboretes, três bancos, huma meza e dois catres, hum curral e outra cozinha com 

duas portas para dentro do quintal e deve valer com tudo a quantia de setenta e dois 

mil reis.20  

 

Também o proprietário Antônio Damasceno Linhares, viúvo de Custódia Maria do 

Espírito Santo, que ao falecer em 1841 não deixou descendente, foi adepto do uso de terras 

alheias. Em seu inventário consta que ele era dono da “metade das terras da Fazenda do 

Mingáo cita neste município com huma casa coberta de palha, currais de Caiçara e Manga e 

Roças”, propriedade avaliada em 400$000 onde criava 200 cabeças de gado bovino e 41 

animais cavalares. Possuía ainda outra parte de terras denominada Pedra Branca no município 

                                                 
19 Maria Yedda Linhares define “situação” como “área ocupada economicamente, sem domínio sobre o sub-
solo”, enquanto “sítio” se refere a “área arrendada de menor porte”. LINHARES, Maria Yedda Leite. Pecuária, 
Alimentos e Sistemas Agrários no Brasil (Séculos XVII e XVIII). Revista Tempo, n° 2, vol. 1, Dez./1996. A 
versão consultada, disponível na internet, não numera as páginas (ver endereço eletrônico nas “Referências”). 
Ver ainda CASTRO, Hebe Maria Matos de. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste 
escravista – Brasil, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 57. 
20 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/03, Inventário de Teobaldo José de Carvalho, Xique-Xique, 1823. 
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de Sento-Sé, adquirida por compra também no valor de 400$000. Entretanto, também criava 

gado em terrenos que não eram de sua propriedade, pois foi declarada ainda a existência de 40 

cabeças de gado na fazenda Cabeça do Homem “sem serem em terras próprias”. Além disso, 

ele residia no “Sítio da Correnteza da Fazenda do Alagadiço”, e neste local não aparece 

nenhuma propriedade em terras. Mas ali Antônio Damasceno tinha benfeitorias como casa 

coberta de palha, oficina de fazer farinha e roça de mandioca e ainda criava mais 40 cabeças 

de gado e alguns cavalos.21 

A fazenda Cabeça do Homem, onde Antônio Damasceno Linhares criava parte de seu 

gado, está relacionada entre as propriedades que foram inventariadas alguns anos depois por 

falecimento de Ana Luisa de França Antunes, irmã do comendador Militão Plácido de França 

Antunes. Ana Luísa, viúva de João Alves de Oliveira, ao falecer em 1847 deixou para as 

filhas Carolina e Maria Benedita de França Antunes um patrimônio avaliado em 9:421$200 

no qual estava incluída razoável extensão de terras. Foram avaliadas além da metade das 

terras da fazenda Cabeça do Homem, em 750$000, o terço das terras da fazenda do Bom 

Jardim, que valia 500$000, também a terça parte das terras da fazenda da Aldeia, com o 

mesmo valor, e ainda a décima parte da fazenda Rancho do Padre, avaliada em 150$000. 

Pouco mais de 20% do valor do patrimônio da viúva correspondia a propriedade de terras, que 

somavam 1:900$000. Nestas propriedades, Ana Luísa criava 400 cabeças de gado bovino, 22 

cabeças de gado cavalar – entre machos e fêmeas – e três burros cargueiros que totalizavam 

3:820$000. No entanto, era na fazenda do Bom Jardim que centralizava a maior parte de suas 

atividades de fazendeira, pois foi declarado no inventario que as outras eram terras quase que 

completamente desabitadas. O restante do espólio dizia respeito principalmente à propriedade 

de 12 escravos (10 adultos e duas crianças), que somavam 3:450$000.22  

Restaram poucos inventários de Xique-Xique para a primeira metade do século XIX, o 

que não permite desenvolver considerações mais fundamentadas sobre a propriedade da terra, 

neste período, a partir deste tipo de fonte. Ainda assim, é válido salientar que, entre os 11 

documentos encontrados, apenas quatro famílias eram proprietárias de terras, fossem de várias 

áreas de criação, como no caso de Ana Luisa de França Antunes, ou de pequenos sítios de 

cultivo e criação reduzida, caso da família de Francisco Xavier Machado e Bertulina 

Umbelina do Sacramento. Na época em que Bertulina faleceu, em 1847, o casal era dono de 

dois lotes de terras nos sítios Gameleira e Curral Novo, avaliadas em 120$000, equivalendo a 

menos de 3% do patrimônio familiar. Os dez escravos adultos (cinco mulheres e cinco 

                                                 
21 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/05, Inventário de Antônio Damasceno Linhares, Xique-Xique, 1841. 
22 APEB, SJ, IT, n° 07/3128/03, Inventário de Ana Luisa de França Antunes, Xique-Xique, 1849. 
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homens), que o casal possuía, avaliados em 3:550$000, representaram mais de 83% do 

montante inventariado, que totalizava 4:231$580. As criações se resumiam a 21 cabeças de 

gado bovino e oito animais cavalares.23  

A ausência de terras nos demais espólios pode remeter-se essencialmente ao tipo de 

atividade a que se dedicavam as famílias que tiveram seus bens inventariados. Os exemplos 

citados relatam casos de pessoas envolvidos com a lavoura e a criação de gado, sobretudo. Em 

outros casos essa ausência pode estar relacionada ao fato de que os inventariados não tinham 

nenhuma relação direta com essas atividades. À primeira vista, num inventário como o de 

Isabel Maria da Cruz, falecida em 1832, esta hipótese parece ganhar força em face da 

ausência de plantações, criação ou mesmo simples ferramentas de trabalho na terra, como 

enxadas e foices. Porém, na declaração da moradia da família, localizada na vila de Xique-

Xique, o viúvo Francisco Xavier Pereira de Azevedo descreveu “humas moradas de casas de 

sua residência já velhas cobertas de telhas com os acréscimos e pertences de muro adentro”, 

que compreendiam senzala e casa de farinha. Fica assim a questão: de onde vinha a mandioca 

desmanchada naquela casa de farinha? E, por outro lado, em quais atividades empregavam-se 

os nove escravos adultos – quatro mulheres e cinco homens – avaliados entre os 12 cativos 

que compunham o patrimônio do casal e que se abrigavam na senzala no quintal da velha 

casa?24  

Também o inventário de uma contemporânea de Isabel Maria, Clemência Servanda de 

Meneses, falecida em 1831, remete a uma situação similar. Pelas descrições do viúvo 

Gregório Pereira de Campos a família morava no arraial de Senhora Santana do Miradouro, 

em uma casa coberta de telhas com seis portas e duas janelas e ali havia também uma “casa de 

oficina de mandioca”. Dedicava-se também à criação de gado miúdo, pois foram 

inventariadas 35 cabeças de ovelhas. Entre os utensílios de uso doméstico estavam seis 

enxadas e dois machados, apesar de não mencionar nenhuma propriedade em terras ou mesmo 

roças. Ficam mais uma vez questões não respondidas: onde pastavam as ovelhas da família? 

Qual a forma de utilização da oficina de mandioca? E qual emprego era dado aos nove 

escravos adultos, sendo 13 o total dos inventariados?25 

Um último exemplo para encerrar essas interrogações: em 1822, faleceu no sítio das 

Contendas, Atanasia Nonata de Jesus, deixando viúvo José Antônio Alves Barreto com um 

filho chamado Casimiro, de apenas dois anos de idade. A família parecia viver ali de forma 

                                                 
23 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/04, Inventário de Bertulina Umbelina do Sacramento, Xique-Xique, 1847. 
24 APEB, SJ, IT, n° 7/3119/6, Inventário de Isabel Maria da Cruz, Xique-Xique, 1832. 
25 APEB, SJ, IT, n° 7/3119/7, Inventário de Clemência Servanda de Meneses, Xique-Xique, 1831. 
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extremamente precária, pois a única moradia descrita foi “huma casa velha coberta de 

pindoba toda desconcertada com quatro portas e huma janela”, avaliada em apenas 6$000. Na 

mesma condição aparece uma oficina de fazer farinha, relatada como “já velha e toda 

desconcertada”, também avaliada em 6$000. E a questão principal: foram inventariados 12 

alqueires de farinha de mandioca pela quantia de 12$000, exatamente o dobro do que valia a 

moradia e a oficina de fazer farinha, e o casal possuía entre outros utensílios dois machados, 

duas foices e duas enxadas, todos velhos. Novamente apareceram nove escravos no total, 

sendo quatro os adultos. E novamente não foi mencionada nenhuma propriedade em terras.26 

A ausência de terras entre os bens relacionados nos inventários pode estar intimamente 

ligada ao fato de que muitas famílias do sertão só tiveram acesso à propriedade efetiva após o 

desmantelamento do que restava da sesmaria dos Guedes de Brito, com a comercialização dos 

domínios da Casa da Ponte, processo que só foi levado a cabo de forma mais efetiva a partir 

de 1835. Esta foi a época em que se extinguiu oficialmente a instituição do morgadio no 

Brasil e três anos antes se concluiu o inventario judicial dos bens do sexto conde da Ponte, 

João de Saldanha da Gama Melo Torres Guedes de Brito, falecido em 1809 quando ainda 

exercia o governo da então capitania da Bahia.27  

Teixeira da Silva argumenta que a forma dominante de acesso à terra no Brasil de 

outrora, inclusive na vasta área do sertão do São Francisco sob o domínio da Casa da Ponte, 

foi o arrendamento e, malgrado as pressões da Coroa, o sistema não só se manteve ao longo 

dos tempos como adquiriu quase universalidade. Insiste ainda mais neste argumento ao 

afirmar que o objetivo básico dos desbravadores, ao lutarem por grandes sesmarias, era 

arrendar as terras recebidas. Apenas pequena parcela dessas imensas propriedades destinava-

se à exploração direta pelo próprio sesmeiro. Mas essa predominância não excluiu outras 

formas de acesso à terra e o autor enfatiza uma antiga e costumeira forma de posse e uso, 

traduzida nos apossamentos em comum que formavam as chamadas “terras pró-indivisas”, 

encontradas ainda amplamente em meados do Oitocentos no sertão do São Francisco 

sergipano por ele estudado.28  

                                                 
26 APEB, SJ, IT, n° 7/3119/12, Inventário de Atanasia Nonata de Jesus, Xique-Xique, 1823. 
27 Erivaldo Neves faz um arrolamento dos herdeiros do 6° Conde da Ponte e informa que os bens remanescentes 
de seu espólio só foram inventariados judicialmente a partir de 1832, sobretudo as propriedades vinculadas ao 
morgado. NEVES, Sucessão dominial, p. 123. 
28 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Pecuária e formação do mercado interno no Brasil Colônia. Estudos 
Sociedade e Agricultura, n. 8, pp. 119-156, abr. 1997, passim. Maria Yedda Linhares também argumenta que “as 
sesmarias gigantes nunca se constituíram, na sua totalidade, em áreas de exploração. Os grandes domínios, na 
realidade, eram compostos de numerosos sítios, ou seja, áreas arrendadas, a cujos arrendantes cabia a posse 
iminente da terra”. LINHARES, Pecuária, Alimentos; ver ainda SILVA, Conflitos de terra, p. 11. 
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Em Xique-Xique é provável que os apossamentos tenham feito parte do cotidiano das 

pessoas que ali viveram embora sobre esta questão não possa passar da suposição. Mas desde 

o período colonial da história do Brasil, eram diversificadas as relações com a terra e aquela 

região provavelmente assistiu à ocorrência de vários tipos de acertos, baseados em relações 

costumeiras. Estes acertos iam desde um aforamento com um contrato formalmente 

estabelecido com prazo para a sua duração, ou apenas uma convenção verbal entre os 

envolvidos, passando pelo plantar “de favor” em terras de outros, pelos apossamentos e 

mesmo as expropriações indevidas, até chegar à aquisição por compras ou por heranças, mais 

comumente evidenciadas nas fontes. 

Cerca de dez anos depois da morte do sexto conde da Ponte, em 1819, foi efetuado um 

tombamento dos vastos territórios da antiga sesmaria, dividindo-se a possessão em seis 

distritos administrativos que receberam as denominações dos municípios que os 

centralizavam: Rio de Contas, Rio Pardo, Caetité, Santo Antônio do Urubu, Xique-Xique e 

Jacobina, conforme Erivaldo Neves. As terras dos sítios e fazendas distribuídas por estes 

distritos foram registradas em 24 livros de tombo, mas, infelizmente, atualmente só se tem 

conhecimento da existência dos registros de Santo Antônio do Urubu, na Bahia, e de Rio 

Pardo, em Minas Gerais.29  

Sendo assim, as mais antigas e detalhadas informações que restaram sobre a estrutura 

fundiária do município de Xique-Xique estão relacionadas a implementação da lei n° 601, de 

18 de setembro de 1850 – a chamada Lei de Terras. A partir do recenseamento dos 

proprietários do município, procedido pelo vigário da freguesia entre os anos de 1857 e 1859, 

conclui que, na verdade, bem antes do processo de inventário judicial dos bens do sexto conde 

da Ponte, as terras daquela região já eram comercializadas pelos seus herdeiros. Naquele 

mesmo ano de 1819, João da Cunha e Silva adquiriu as terras do sítio do Cotovelo, com cerca 

de meia légua de comprimento e um quarto de largura e ainda as terras do sítio vizinho 

denominado Juá, um pouco maior que o primeiro. Estes sítios foram vendidos por Thomaz 

José da Costa, procurador do casal do sétimo conde da Ponte Manoel de Saldanha da Gama e 

sua mulher Joaquina de Castelo Branco, condessa do mesmo título. Na mesma maneira João 

Barnabé de Queiroz comprou uma parte no sítio Pituba, adquirindo na mesma propriedade 

duas outras partes ao longo dos anos: uma que “obteve por dádiva de seu afilhado Francisco 

José de Queirós” em 1844 e outra que comprou a Mariana Gomes Lima no ano seguinte. 

Também em 1819, Domingos Antunes do Vale e sua mulher Lina Maria do Sacramento 

                                                 
29 NEVES, Posseiros, rendeiros, proprietários, p. 185. 
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compraram o sítio Varzinha, vendendo posteriormente três partes das terras. As partes 

vendidas foram: a Antônio Joaquim Delgado em 1838, ao próprio filho do casal, José Antônio 

do Vale, em 1840, e a última a Demetria Maria do Espírito Santo, no mesmo ano. Alguns 

anos depois, em 1847, esses três proprietários juntos adquiram do comandante-superior da 

Guarda Nacional, Ernesto Augusto da Rocha Medrado, as sobras de terras do sítio – que 

representava aleatoriamente “o que exceder de sua extensão” – divididas em três partes.30  

No correr dos anos 1820 já figurava na região como procurador da Casa da Ponte o 

capitão-mor Álvaro Antônio de Campos, influência política local que por matrimônio se unira 

a outra família da oligarquia regional, os França Antunes, sendo casado com Benedita Silveira 

de França Antunes, também irmã do comendador Militão Plácido. Através desse capitão-mor, 

em fevereiro de 1823, José Faustino da Rosa adquiriu nos domínios da Casa da Ponte uma 

propriedade conjunta com outros compradores que, sendo demarcada, coube ele as terras do 

sítio Várzea Redonda, cuja extensão sua viúva Maria Joaquina da Rosa ignorava ao fazer a 

declaração de propriedade em 1858. Pouco mais de dois anos depois, em setembro de 1825, 

Cipriano Alves de Souza adquiriu “a quinta parte do Sítio denominado Toca”, comprado em 

sua totalidade em consórcio com outros interessados também “ao Excellentísimo Conde da 

Ponte Manoel de Saldanha da Gama Mello Torres Guedes de Brito e sua mulher a 

Excellentísima Dona Joaquina de Castello Branco, Condeça do mesmo título”. Nessa mesma 

época Miguel Alves Bessa adquiriu “uma porção de terras no Sítio denominado Caldeirões” e 

por sua morte coube esta terra em meação e herança a sua viúva Maria da Rocha do 

Nascimento e aos nove filhos do casal.31 Na época do recenseamento o próprio Miguel já era 

falecido e quando se autuou o inventário de sua esposa Maria, em 1873, a sua metade nas 

terras do sítio dos Caldeirões com mais de meia légua de extensão foi avaliada em 600$000.32  

Ao longo dos anos 1820 o sétimo titular da Casa da Ponte continuou a desfazer-se de 

suas propriedades na região, contribuindo para redesenhar o perfil territorial do sertão do São 

Francisco. A partir do processo de desagregação do latifúndio, os grandes domínios foram 

sendo gradualmente substituídos pelas pequenas e médias propriedades. Muitas alcançavam, 

em meados do período oitocentista, a “meia légua de testada por uma de fundo”, para usar 

uma expressão de Luis da Câmara Cascudo.33 

 

                                                 
30 APEB, SCP, Agricultura, Livro n° 4.692, Registros de terras da freguesia de Senhor do Bonfim de Xique-
Xique (1857-1859), registros n° 15, fl. 11; n° 147, fl. 47; n° 115, 116, 117 e 118, fls. 38-39. 
31 Idem, Ibidem, registros n° 203, fls.63-64 n° 203, fls.63-64; n° 191, fls. 59-60; n° 175, fl. 55.  
32 APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/16, Inventário de Maria da Rocha do Nascimento, Xique-Xique, 1873. 
33 CASCUDO, Luís da Câmara. Tradições populares da pecuária nordestina. Rio de Janeiro: Serviço de 
Informação Agrícola, 1955, p. 11. 
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TABELA 1 
TERRAS NEGOCIADAS EM XIQUE-XIQUE  

POR MANOEL DE SALDANHA, 7° CONDE DA PONTE 
PROPRIEDADES PROPRIETÁRIOS ANO  

Sítios Cotovelo e Juáa João da Cunha e Silva 1819 

Sítio Varzinhaa Domingos Antunes do Vale 1819 

Sítio Caldeirõesb Miguel Alves Bessa 1825 

Sítio Estreitoa Idelfonso de Araújo Pereira - 

Sítio Tocac Cipriano Alves de Sousa 1825 

Sítio Várzea Redondaa José Faustino Rosa 1823 

Sítio Bom Sucessoa Antônio Ferreira Lopes e Felipe Nery da Silva 1823 

Sítio Mattosa Antônio José d’Assumpção e Felipe Pereira Freire 1825 

Sítio Boa Vistaa João Alves Pereira 1825 

Fonte: APEB, Livro n° 4.692, Registros de terras da freguesia de Xique-Xique (1857-1859).  
a referente às terras do sítio. 
b refere-se a uma porção de terras do sítio. 
c refere-se à quinta parte das terras do sítio.   

 

Mas alguns indícios evidenciam também negociações de compra e venda bem 

anteriores ao processo de extinção dos domínios da Casa da Ponte, como bem evidencia a 

declaração da família Mariani, da vila de Barra do Rio Grande. Em agosto de 1857, Maria 

Clara Mariani e seus filhos – Antônio, Francisco e Pedro Mariani – declararam possuir na 

freguesia do Senhor do Bonfim de Xique-Xique as terras da fazenda Picada, com três léguas 

de extensão de norte a sul e oito de oeste a leste, aproximadamente, e neste último limite se 

estendia do rio São Francisco até a serra do Assuruá. Segundo o histórico da grande 

propriedade, declarado detalhadamente no recenseamento eclesiástico, a fazenda fora 

adquirida originalmente por José de Magalhães Oliveira, vendida em “trese de julho de mil 

setecentos e trinta e cinco por Manoel de Saldanha e sua mulher Joanna da Silva Guedes de 

Brito”, neta de Antônio Guedes de Brito. Pelos herdeiros de José de Magalhães foi vendida 

“em trese de abril de mil setecentos e oitenta e sete a Antônio Mariani, sôgro e avô dos 

declarantes”, passando por herança a José Mariani, “marido e pai dos mesmos declarantes, 

por cuja morte coube-lhes na meação e legítimas”. Decorridos mais de 130 anos da aquisição 

esta propriedade ainda pertencia a mesma família Mariani, pois em 1920, quando se realizou 

um recenseamento dos estabelecimentos rurais no Brasil, a fazenda Picada constava como 

propriedade do “Conselheiro Pedro Mariani”.34  

                                                 
34 APEB, Livro n° 4.692, registro n° 14, fls. 10-11; BRASIL. Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 
Diretoria Geral de Estatística. Recenseamento do Brazil (Realizado em 1 de setembro de 1920): Relação dos 
Proprietários dos Estabelecimentos Rurais Recenseados no Estado da Bahia. 1° volume. Rio de Janeiro: Typ. da 
Estatística, 1923. 
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Erivaldo Neves também demonstra que na região do médio São Francisco, desde a 

segunda metade do século XVIII, após a morte de Joana Guedes de Brito sem deixar 

descendentes, o seu segundo marido e herdeiro instituído Manoel de Saldanha da Gama 

“arrendava e vendia fazendas nos baixios ribeirinhos e sítios nos planaltos de poucas 

aguadas”, tanto aos respectivos rendeiros quanto a outros interessados. Sobre estes últimos 

afirma que muitos deles se transferiram para a região depois de abandonar a mineração 

aurífera nas cabeceiras dos rios Paramirim e de Contas, cuja exploração dava sinais de 

esgotamento nessa época. Mesmo em um período anterior, ainda na duração do casamento de 

Joanna com o primeiro marido João de Mascarenhas, já tinha sido iniciada a comercialização 

dos latifúndios alodiais, intensificando-se este processo depois do segundo consórcio com 

Manoel de Saldanha da Gama.35 Ao longo das últimas décadas do século XVIII e primeiras 

do XIX, por conta das sucessivas investidas de posseiros contra terras dos domínios da antiga 

sesmaria, essa  tradição foi se expandindo. Os herdeiros do latifúndio valeram-se comumente 

da prática de negociar o arrendamento das terras ocupadas aos mesmos posseiros e vender 

outras posses àqueles que ali já estavam na condição de rendeiros. Quando assim não 

funcionava, visto não se concretizar a negociação com os ocupantes, outra solução utilizada 

foi fazer negócios com qualquer interessado e sobre este aspecto pode-se imaginar os 

inúmeros conflitos encenados naquelas paisagens sertanejas.36 

 

1.3 FAZENDAS E SÍTIOS 

 

Analisando as 286 declarações de terras registradas no recenseamento eclesiástico de 

Xique-Xique foi possível identificar, grosso modo, 115 nomes de propriedades diferenciadas, 

que remetem a lugares, sítios e fazendas, onde estavam encravadas 296 parcelas de terra, 

talvez um pouco mais, que pertenciam a 216 proprietários ou conjuntos de proprietários. Duas 

situações principais contribuíram fundamentalmente para a alteração paulatina do quadro 

fundiário de Xique-Xique ao longo da primeira metade do século XIX: de um lado as 

negociações de compra e venda e de outro os processos de partilha da terra por meio da 

herança, com a sua subdivisão entre os muitos herdeiros das famílias proprietárias. Houve em 

Xique-Xique uma relativa superioridade da declaração de propriedades adquiridas através 

exclusivamente da compra entre as 296 parcelas de terras descritas, representando um 

                                                 
35 NEVES, Posseiros, rendeiros, proprietários, p. 147; NEVES, Sucessão Dominial, p. 120. 
36 Todas essas questões estão muito bem detalhadas no trabalho de Erivaldo Fagundes Neves, sobretudo no 
tópico que analisa os direitos hereditários dos Guedes de Brito questionados em Jacobina no correr do século 
XVIII e início do XIX. NEVES, Posseiros, rendeiros, proprietários, pp. 171-180. 
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percentual de 54,1% dos casos. Depois vinham as propriedades herdadas, que representavam 

41,9% dos assentos. Nas demais ocorrências, 2,% correspondem a situações que uniram as 

duas formas de aquisição (compra e herança) e outros 2% misturam casos de compra e 

doação, doação simplesmente, e ainda recebimento de dívidas. 

Estes números, sem dúvida, não refletem com exatidão a dinâmica das subdivisões das 

propriedades, visto que os assentos não seguiam um padrão único e estabelecido de 

declaração e há a possibilidade de que nem todos os proprietários de terras tenham 

comparecido na época para registrar seus domínios. Aconteceu ainda de haver em uma 

mesma declaração várias propriedades imbricadas umas com as outras, deixando dúvida 

quanto a tratar-se de uma só área, a vários sítios vizinhos uns dos outros, ou a localidades 

totalmente diferentes. Em outros casos, vários donos declararam a terra em um só registro, 

quer fossem herdeiros de uma mesma família ou grupo de indivíduos sem parentesco que 

juntos adquiriram a propriedade, o que também inviabiliza qualquer tentativa de quantificação 

mais exata. Os registros relacionados à propriedade denominada de Passo da Porteira, 

localizada na região serrana do município de Xique-Xique, são exemplares dessa confusão. 

Em 9 de outubro de 1857, por exemplo, José Manoel de Almeida, morador no distrito de 

Brumado, declarou ser dono de:  

 

[...] huma posse de terras nos sítios denominados Passo das Porteiras, Carvalho e 

Lagoa Comprida, sitas no mesmo termo, no Assuruá de serras fora em commum com 

os vendedores, a qual posse comprou à Bernardo Antônio da Silveira e sua mulher 

Dona Antônia Pereira de Andrade aos desesete de outubro de mil oitocentos e 

quarenta e nove.37 

 

Nesta mesma época, José Gomes dos Santos, morador nas Lages, declarou a posse de 

“metade de umas partes de terras Passo das Porteiras, na Lagoa Comprida e Carvalho em 

commum com outros donos”, comprada também em 1849 a João Pereira de Andrade e sua 

mulher Maria Gertrudes da Silveira. Já no ano seguinte, em abril de 1858, Antônio Antunes 

de Campos e seu cunhado Rodrigo José de Magalhães adquiriram “duas posses de terra em 

commum na Fazenda denominada Passo da Porteira comprehendendo Carvalho e Lages”, 

sendo uma comprada a Mariano Martins de Andrade e outra a Clemência Alves de Souza. 

Meses mais tarde, o mesmo Rodrigo José de Magalhães comprou outra parte na mesma 

fazenda Passo da Porteira, compreendendo “os lugares chamados Sagum e Carvalho”. 

                                                 
37 APEB, Livro n° 4.692, registro n° 18, fl. 12. 
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Também o português Antônio José da Costa Ribeiro, morador no lugar denominado Cotovelo, 

declarou ser dono de “uma parte de terra em commum na Fazenda denominada Carvalho, 

Passo da Porteira, Riacho Pequeno”, que houve por compra “ao Senhor Ângelo Custódio de 

Morais Sarmento e sua mulher Dona Auta Maria do Sacramento”, em 23 de janeiro de 1858.38  

E assim poderia citar outros donos. Mas a repetição desses exemplos tem um propósito 

mais definido de análise do que apenas relacionar a confusão de denominações que cercavam 

a descrição de uma propriedade. Parece acertado supor que todas essas partes de terra, que na 

época formavam sítios de vários donos, originalmente faziam parte de uma propriedade 

maior, possivelmente denominada fazenda Passo da Porteira, que com o passar dos anos e 

com as subdivisões por compra, sobretudo, foram recebendo denominações diferenciadas, não 

perdendo, porém a identificação com a matriz original. Contribui ainda para essa conclusão o 

fato de que no registro das terras denominadas de Umbuzeiro, da família Magalhães, consta 

que ao nascente esta propriedade se extremava “com a Fazenda do Passo da Porteira no lugar 

denominado Serrado”.39 

Em geral, não havia cercas ou qualquer tipo de barreira para delimitar a divisão das 

propriedades. O limite não raro era representado por uma ladeira, um moirão, ou mesmo uma 

árvore conhecida na região, entre outros marcos singulares. Por exemplo, o sítio do Cotovelo, 

de João da Cunha e Silva, limitava-se ao nascente com o sítio Bom Sucesso “no alto da serra 

da ladeira grande, por mais certeza onde se acha um moirão no lugar da encruzilhada”. A 

fazenda Maquiné, onde Ana Jerônima dos Santos possuía uma parte de terras, limitava-se ao 

sul “em um primeiro pé de Tamburil, junto ao curral de uma mulher por nome Bernarda”. O 

sítio dos Caldeirões, da viúva Maria da Rocha do Nascimento e seus filhos, limitava-se ao sul 

com as terras do Senhor São José, “pela parte da Capela no lugar das Lages, onde se acha um 

pau de Surucucú” e ao norte com “o sítio do Cotovelo, no lugar chamado das Varzinhas, em 

um pau de Quixaba”. De forma ainda mais simples, Ignácio da Silva Paiva declarou apenas 

que era dono de “um pedaço de terra no sítio denominado Várzea, que extrema em um pé de 

Quixabeiras e na Cruz bem sabida”.40  

Por um lado, marcos tão inusitados e por vezes temporários deviam gerar eventuais 

demandas com vizinhos, além de possibilitar aos proprietários mal intencionados o avanço da 

linha demarcatória sobre áreas contíguas, não doadas ou devolutas, como argumenta Erivaldo 

                                                 
38 Idem, Ibidem, registros n° 102, fls. 33-34, n° 272, fl. 85; n° 6, fl. 87; n° 228, fl. 72. 
39 Idem, Ibidem, registro n° 270, fl. 84. 
40 Idem, Ibidem, registros n° 15, fl. 11; n° 120, fl. 39-40; n° 175, fl. 55; n° 144, fl. 46. 
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Neves.41 Mas, por outro lado, declarações deste tipo também sugerem o conhecimento e a 

ligação que os membros das pequenas comunidades tinham sobre e com os lugares em que 

viviam. A identidade aldeã estava fortemente enraizada e a terra era também um espaço de 

memória, de histórias de famílias repetidas e repisadas. “‘Ser daqui’ é reconhecer os 

elementos que formam uma paisagem: os sinais de céu e do tempo, os limites das 

propriedades e as histórias que as moldaram”, diz Michelle Perrot.42 A gente do sertão teve 

que esperar o século seguinte para conhecer o arame como forma de divisa generalizada. 

Conforme Câmara Cascudo, o arame forneceu, pela primeira vez, a imagem do limite, “a 

impressão dominadora da posse alheia”. Em outros tempos, segundo o mesmo autor, “ia-se 

num livre galope, léguas e léguas, numa ilusão de terra comum, indominada e virgem de 

posse”.43  

Mesmo considerando que as informações fornecidas pelos registros eclesiásticos não 

são suficientes para traçar um perfil definitivo sobre as formas do acesso à terra, e 

considerando ainda a impossibilidade de chegar a uma exatidão dos números compilados, é 

impossível não perceber a amplitude da concentração fundiária que esses mesmos números 

sugerem. Em 1829, poucos anos antes da criação da vila, o vigário Aniceto Elias da Silva 

informava que o território da freguesia de Xique-Xique alcançava 40 léguas de extensão de 

margem do rio São Francisco e quase a mesma medida para o interior, e por volta do mesmo 

período em que foi finalizado o recenseamento eclesiástico pelo pároco local, o ano de 1859, 

a Câmara Municipal informava ao governo provincial que a sua população ultrapassava as 

15.000 almas. Mas as 296 propriedades de terras descritas no livro de registros eclesiásticos 

estavam concentradas apenas entre 216 proprietários ou conjuntos de proprietários, talvez um 

pouco mais que isso. Pouquíssimas famílias, portanto, detinham a propriedade de terras na 

freguesia do Senhor do Bonfim de Xique-Xique.44 

No bojo das dificuldades de análise sobre a propriedade da terra no Brasil de outrora, 

uma das preocupações da historiografia tem sido a de definir e diferenciar os termos que se 

reportam à descrição dos domínios fundiários, sobretudo no que tange aos conceitos de sitio e 

fazenda, de forma que, em alguns casos, o primeiro está intimamente relacionado “a terras de 

plantação”, de menores proporções, e o segundo se refere a “terras de criar gado”, ocupando 

                                                 
41 NEVES, Posseiros, rendeiros, proprietários, p. 229. 
42 PERROT, Michelle. Maneiras de morar. In PERROT, Michelle (Org.). História da vida privada: da 
Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 312.  
43 CASCUDO, Tradições populares, p. 17. 
44 APEB, SCP, Religião, maço 5.213, Vigários (1824-1846), Ofício do vigário Aniceto Elias da Silva ao 
presidente da Província, 3 jun. 1829; APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), 
Chique-Chique,12 jan. 1859. 
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geralmente maiores espaços. Essa definição simples, no entanto, não encerra a questão. 

Teixeira da Silva, por exemplo, a partir da análise dos registros eclesiásticos da freguesia de 

Porto da Folha – na área sergipana do sertão do São Francisco – argumenta que “não é o 

caráter jurídico ou a extensão que define uma fazenda, mas, sim, a criação de gado”, e conclui 

que as terras identificadas no falar local como sítio correspondem, geralmente, a terras de 

cultivo e quase nunca a terras incultas ou de pastos. Sítio também é remetido pelo mesmo 

autor à denominação usual das terras arrendadas no sertão.45 Maria Yedda Linhares também 

conduz a esta última conclusão ao afirmar que, no contexto das grandes sesmarias, “a área 

básica de exploração tanto podia ser um sítio (área arrendada de menor porte), uma situação 

(área ocupada economicamente, sem o domínio sobre o sub-solo), ou uma fazenda 

(propriedade do sesmeiro, senhor eminente, e status político dominante)”.46 Erivaldo Neves, 

por seu turno, salienta que, desde o início da colonização, no sertão, denominava-se fazenda a 

grande propriedade fundiária, e sítio o lugar identificando parcela de fazenda, ainda que de 

grandes dimensões, podendo se estender por várias léguas.47 

Embora as significações assim resumidas pelos autores referidos, em essência, não 

carreguem consigo nenhuma exclusividade ou grande divergência é preciso ter o cuidado de 

observar as peculiaridades regionais e os processos de mudança no tempo. Em alguma medida 

a definição de Erivaldo Neves, por exemplo, coaduna-se com várias denominações de 

propriedades encontradas em Xique-Xique, estando presente em variadas fontes, seja de 

maneira subentendida ou explícita. Os registros eclesiásticos exemplificam constantemente a 

questão. Juvêncio Rodrigues Ribeiro, escrivão do cartório de Xique-Xique e morador na vila, 

declarou ser proprietário de “uma e meia parte de terras em commum na Fazenda denominada 

Caza Nova, e acha-se firmado com caza, currais, e roça no Porto do Miradôro, terras da 

mesma Fazenda”. Já o negociante Felix da Costa Torres, também morador na vila, era 

proprietário de “meio quarto de legoa de terras na Fasenda denominada Picada, no lugar do 

Papagaio, onde já se acha beneficiado”.48 

Mas os termos fazenda e sítio, este em menor medida, eram utilizados na região de 

Xique-Xique, já em meados do Oitocentos, também como sinônimo de lugarejos, alguns 

originados nas terras de antigas fazendas de gado. No inventário de Antônio Damasceno 

Linhares, falecido em 1841, aparece que o seu local de moradia era no “Sítio da Correnteza da 

Fazenda do Alagadiço”, onde possuía casa coberta de palha, oficina de fazer farinha e roça de 

                                                 
45 SILVA, Conflitos de terra, pp. 8-9; SILVA, Pecuária e formação, p. 21. 
46 LINHARES, Pecuária, Alimentos, (grifo da autora). 
47 NEVES, Posseiros, rendeiros, proprietários, p. 30. 
48 APEB, Livro n° 4.692, registros n° 23, fl. 13; n° 27, fl. 14 (grifo meu). 
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mandioca, e parecia exercer um pequeno comércio de fazendas secas e outros produtos. Mas 

no mesmo documento o local também é referido como Porto da Correnteza e ali outras 

pessoas envolvidas nas avaliações e partilhas do espólio do falecido também tinham suas 

residências, o que sugere que o lugar era um pequeno povoado, provavelmente localizado na 

beira do rio.49  

TABELA 2 
DESIGNAÇÃO DA PROPRIEDADE FUNDIÁRIA EM XIQUE-XIQUE 

  DENOMINAÇÕES FREQÜÊNCIA PERCENTUAL 

Fazendaa 164 55,4% 

Sítioa 118 39,9% 

Outrasb 14 4,7% 

TOTAL 296 100,0% 

Fonte: APEB, Livro n° 4.692, Registros de terras da freguesia de Xique-Xique (1857-1859).  
a Estas denominações estão de acordo com as declarações e, por vezes, uma mesma propriedade podia ser 
definida pelos diferentes donos ora como sítio ora como fazenda.  
 b Estas se referem a denominações gerais, precedidas por expressões como: uma porção de/ a posse de/ as 
partes de terras (“uma porção de terras denominadas Sacatruz”, “a posse de terras denominada Juá”); refere-se 
ainda a “lugares”, “lavras” (“no lugar do Papagaio”, “nas lavras do Gentio”).   

 

O capitão Richard Burton, em sua viagem pelo rio São Francisco, em 1867, também 

observou a associação entre os termos fazenda e povoação. Segundo ele, aquilo que o 

engenheiro Hafeld chamava de povoações, por ocasião de sua viagem entre 1852 e 1853, os 

barqueiros chamavam de fazendas. As palavras na região, conforme sua observação, eram 

“quase sinônimas”, e as fazendas seriam “centros de criação de gado ou agricultura, muitas 

vezes com uma capelinha e meia dúzia de casinholas, pertencentes a outros tantos 

condôminos”.50 Na época de sua visita a Xique-Xique, quando estava a caminho do arraial 

diamantino de Santo Inácio, Burton passou por várias fazendas, como Praia Grande, Prainha, 

Suacica e por último Saco dos Bois, sobre a qual registrou a seguinte impressão: 

 

Atravessamos devagar aquele interessante pedaço de mata e logo nos vimos diante 

de uma paisagem africana: sebes de Cactáceas cercando um vasto campo, cujas 

árvores tinham cerca de três anos de idade. Era a Fazenda do Saco dos Bois, com 

uma capelinha de Nossa Senhora do Amparo e algumas casinholas, habitadas pelos 

proprietários em parceria.51  

 

                                                 
49 APEB, SJ, IT, n° 7/3119/5, Inventário de Antônio Damasceno Linhares, Xique-Xique, 1841. 
50 BURTON, Viagem de canoa, p. 235 (ver a nota de rodapé n° 1, do 19° capítulo). 
51 Idem, Ibidem, pp. 264-265. 
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Fazenda, portanto, e por vezes sítio, podia indicar tanto a propriedade de um único 

dono, como estar ligada a um pequeno ajuntamento de casas onde viviam algumas famílias 

diferenciadas ou ainda os membros de uma mesma família, considerando a parentela mais 

ampla. Era comum acontecer entre a gente do sertão que na medida da ocorrência dos 

casamentos dos filhos e filhas e formação de suas próprias unidades familiares, essas novas 

unidades fossem se estabelecendo nos arredores de onde residiam os pais de um ou outro 

cônjuge.  

Também contribui para a dificuldade de constituir um quadro mais preciso da estrutura 

fundiária em Xique-Xique o fato de que foi conservado ao longo dos assentos o padrão de 

mencionar limites e extensões das terras referindo-se impreterivelmente aos marcos da 

propriedade como um todo e não àqueles relativos ao lote declarado. Na verdade, esses 

últimos apenas circunstancialmente foram mencionados. O caso da proprietária Mariana 

Marciana da França, que declarou suas propriedades em fevereiro de 1858, é uma exceção 

que confirma a regra seguida e serve de exemplo. Ela era dona de uma parte de terra na 

margem do rio São Francisco, na fazenda denominada Saco, onde tinha currais e casa, apesar 

de residir na vila de Barra do Rio Grande. Depois de fornecer os limites da propriedade como 

um todo, o registro esclarece: “a fazenda toda pode ter de beira rio duas legoas e meia, e de 

largura quatro legoas pouco mais ou menos; e a dita declarante pode possuir na dita fazenda 

legoa e um quarto pouco mais ou menos”. Também era proprietária de uma outra terra com 

currais e casa erigida localizada na fazenda Curral das Éguas e por ela foi declarado que esta 

fazenda toda podia “ter seis legoas e meia de cumprimento e três de largura pouco mais ou 

menos” e a sua parte se circunscrevia a aproximadamente “duas legoas e meio quarto”.52  

Mariana Marciana da França era casada com o major Antônio Martins Santiago e é 

estranho que não tenha sido ele a fazer as declarações de propriedade. O comum nesses 

assentos era o marido assumir amplamente esse papel, ainda que a terra fosse herdada da 

família da esposa. Era ele o chamado “cabeça do casal”. Ela faleceu em outubro de 1868, 

período em que o marido também já era falecido. O inventário foi autuado na vila de Barra, 

mas foi passada carta precatória para que suas propriedades do termo de Xique-Xique fossem 

avaliadas. Metade de tudo que ela construiu ao longo da vida já tinha sido distribuída aos 

herdeiros por ocasião do inventário do marido. Ainda assim, apenas pelos bens existentes em 

Xique-Xique é possível constatar que a família fazia parte do grupo considerado “gente de 

condições” na região. “Meia légua e meio quarto de terras”, na fazenda Saco, “com metade 

                                                 
52 APEB, Livro n° 4.692, registros n° 93-94, fl. 31. 
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das benfeitorias de currais e mangas”, foi avaliada em 500$000 e “uma légua de terras, pouco 

mais ou menos” na fazenda Curral das Éguas, conhecida por Tabuleiro do Assuruá, incluindo 

também currais e mangas, já velhos, valia 400$000.  

Na fazenda Saco, Mariana criava 500 cabeças de gado bovino, avaliadas em 

6:500$000 (13$000 a cabeça), e mais seis cavalos de fábrica (animais usados no dia-a-dia de 

trabalho) que juntos valiam 180$000. Já na fazenda Curral das Éguas ou Tabuleiro do 

Assuruá pastavam 200 cabeças de gado que foram avaliadas em 2:000$000 (10$000 a cabeça 

em razão de ser pequeno o gado), três cavalos de fábrica (90$000) e 11 éguas curraleiras 

(220$000). O inventário trazia ainda “um ajôjo de passagem”, aportado “no canal do Saco”, 

cujas canoas já estavam velhas e foi avaliado em 80$000. Embarcações, ainda que pequenas 

canoas escavadas em troncos de árvores, eram meio de transporte imprescindível para as 

famílias ribeirinhas. O patrimônio deixado pela viúva no termo de Xique-Xique somava 

10:020$000 e juntamente com outros bens que possuía no termo de Barra do Rio Grande, foi 

dividido em seis quinhões, distribuídos por seus filhos e netos. Mais de 89% do valor dos 

bens referentes às duas fazendas eram relacionados às criações. As terras e benfeitorias 

representavam pouco mais de 10% da fortuna inventariada.53  

A questão em torno do tamanho das propriedades merece um pouco mais de atenção. 

Sobretudo no que se refere às terras dedicadas a pecuária, cada vez mais se depreende das 

pesquisas um esforço no sentido de relativizar a concepção, muitas vezes mitificada, de que 

geralmente as fazendas de gado do sertão se estendiam “a descoberto”, estando os seus limites 

“aonde as vistas alcançarem”. A historiografia tem insistido já há algum tempo na afirmação 

de que não existia uma correlação direta entre o número de cabeças de gado possuídas e o 

número de léguas de terras efetivamente utilizadas. Ou seja, a capacidade de sustentação de 

determinado rebanho não estava diretamente associada à extensão da terra. A terra era sem 

dúvida um elemento básico mas havia outros componentes fundamentais. A existência de 

mananciais, como rios, lagoas perenes e cacimbas, de campos de pastagens e de lagoas 

produtoras do chamado “sal da terra”, indispensável também ao gado e abundante em várias 

áreas ribeirinhas do São Francisco, permitia mais facilmente a fixação de uma unidade de 

criação por parte das famílias.54 

                                                 
53 APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/07, Inventário de Mariana Marciana da França, Xique-Xique, 1868. 
54 Maria do Socorro Ferraz Barbosa afirma que a imagem das terras abertas no sertão é muito mais um desses 
mitos da historiografia tradicional do que uma constatação da realidade fundiária do Nordeste do Brasil no 
século XIX. BARBOSA, Maria do Socorro Ferraz. O Sertão e os trópicos. In Anais do Seminário de 

Tropicologia: Brasil, 500 anos de uma civilização tropical. Recife: Fundação Gilberto Freire, 1999.  
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Em síntese, não apenas o tamanho valorizava as terras. As benfeitorias que a fazenda 

possuía, além da localização dos terrenos, tinham grande peso. Era preciso ocupar, plantar, 

criar e construir. No caso ainda da fazenda Curral das Éguas, onde a fazendeira Mariana 

Marciana tinha parte nas terras, esta era conhecida por Tabuleiro do Assuruá por conta de 

uma lagoa que existia na propriedade, a lagoa do Assuruá, de onde se extraia grande parte do 

sal de Xique-Xique. Como constataram Spix e Martius, a maior parte das áreas produtoras de 

sal do vale do São Francisco estava concentrada sob o poder dos fazendeiros da região, e nas 

imediações das lagoas mais ricas importantes fazendas comumente se estabeleciam, 

associando-se a extração do sal com a criação de gado vacum e cavalar.55 

 

1.4 A MARGEM DIREITA DO RIO 

 

O retrato da ocupação humana das terras de Xique-Xique esteve intimamente 

relacionado com os contrastes naturais da região e, no cerne, também refletia na constituição 

das clivagens sociais. As áreas mais próximas ao rio São Francisco encontravam-se mais 

densamente povoadas já no entardecer do século XVIII, seguidas pouco a pouco pela 

ocupação dos vales e sopés das serras que serpenteavam a sudeste da vila, e pelos terrenos que 

se estendiam margeando o rio Verde. Já a vasta área do interior do município, marcada pela 

paisagem árida da caatinga e que se estendia muito além do rio Verde, se caracterizava pelo 

despovoamento, com algumas habitações esparsas e isoladas durante boa parte do período 

oitocentista.  

O trabalho na terra era a principal fonte de rendimento da comunidade e, portanto, esse 

privilegiar de determinadas áreas da paisagem regional é facilmente explicável. Mesmo não 

havendo uma preocupação sistemática em formalizar limites e extensões das propriedades por 

ocasião do recenseamento ditado pela chamada Lei de Terras, nos registros eclesiásticos de 

Xique-Xique é absolutamente recorrente, nas descrições das fazendas e sítios, relacionarem-se 

seus limites no sentido do nascente, ao confinar “de umas caatingas incultas e sem serventia 

alguma”, denotando que nessa época ainda havia disponibilidade de terras a serem ocupadas 

mais ao leste, mas sem os recursos naturais que facilitavam a vida naquele mundo rústico. 

Uma observação mais detida sobre os assentos das propriedades revela ainda que toda essa 

área de povoamento mais antigo era preponderantemente ocupada pelas fazendas, ficando as 

terras descritas como sítios, mais encurraladas na região serrana e outras áreas do interior do 

                                                 
55 SPIX, Johann Baptist von e MARTIUS, Carl Friedrich Phillipp von. Através da Bahia: excerptos da obra 
Reise in Brazilien. Bahia: Imprensa Oficial do Estado, 1916, p. 218. 
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município. Essa precedência majoritária na toponímia das propriedades do designativo de 

fazenda, evidentemente, tem uma ligação direta com a época do povoamento e com o fato de 

que o estabelecimento dos currais no sertão do São Francisco procurou primordialmente 

seguir o curso das terras margeando o rio, só mais tardiamente avançando para o interior.  

Porém, embora venha daí o seu significado, nessas descrições de meados do 

Oitocentos o designativo não guardava necessariamente uma relação com a pecuária. É 

verdade que algumas das principais famílias de fazendeiros tinham naquelas terras ribeirinhas 

do São Francisco o reduto dos seus gados. Mas é também verdade que ali existiam outras 

famílias de lavradores que sobreviviam do plantio de culturas variadas, consorciadas com uma 

criação em pequena escala. Sendo uma atividade salutar para a sobrevivência da população, 

inclusive daqueles que se dedicavam ao trabalho com o gado, as plantações de subsistência 

certamente estavam por todo lado desde os primeiros tempos e de maneira ainda mais intensa 

nos brejos e nas chamadas terras de vazante do rio São Francisco. Ademais, havia ainda 

aqueles lavradores que visavam mais que a própria sobrevivência e a da família, dedicando-se 

à lavoura com objetivos também comerciais. Neste caso, a localização dos terrenos 

cultiváveis também tinha uma importância considerável. Era viável que estes se localizassem 

em áreas mais próximas da vila e de outros pontos do rio, de onde seria mais fácil 

comercializar a produção, fosse ali mesmo ou nos mercados vizinhos via rio São Francisco. 

A descrição das áreas ribeirinhas demonstra que as terras próximas ao São Francisco 

estavam subdivididas em cerca de dezenove propriedades, que aparecem sistematicamente em 

134 registros do total de 296 parcelas de terra recenseadas em Xique-Xique. Isso significa que 

pelos menos 45,3% das propriedades declaradas estavam concentradas nas imediações do São 

Francisco, para traduzir em números a conclusão acerca do mapa da ocupação das terras da 

região.56 É valido salientar que entre essas dezenove fazendas, algumas não alcançavam 

grandes extensões e em muitas delas diversos proprietários tinham seus pequenos quinhões, 

como podemos acompanhar pela tabela adiante. Por outro lado, alguns proprietários 

registraram mais de uma posse de terra, ainda que pequena no recenseamento eclesiástico, não 

só nessas áreas margeando o rio, mas principalmente ali. Isso demonstra que a terra poderia se 

configurar em instrumentos de poder por outros caminhos que não o do grande latifúndio e a 

análise do tamanho das propriedades individuais, na verdade, só conta parte da história.  

                                                 
56 A relação abarca todas as propriedades cujos limites descritos deram a certeza de que estas se localizavam nas 
imediações do rio São Francisco, tendo uma ligação direta com ele. Levando em consideração que alguns 
registros não mencionam limites e extensões da propriedade, na incerteza da localização, uma ou outra fazenda 
ribeirinha pode não ter sido incluída, e desta forma o percentual de proprietários nessa área do município seria 
ainda mais elevado. 
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A constatação de que era nessas terras margeando o São Francisco que se encontravam 

os domínios das principais famílias constitutivas e representantes do poder local não é em 

nada surpreendente. Apesar do seu reduzido valor econômico em relação ao gado ou ao 

escravo, a propriedade de terras foi verdadeiramente uma importante base na qual se amparou 

um poder político. Algumas famílias proprietárias que detinham prestígio e posições de 

mando em Xique-Xique eram formadas por aqueles que detiveram de antemão o monopólio 

das áreas mais propicias à lavoura e à criação do gado, fosse já pela posse efetiva da terra ou 

pela exploração direta sob a forma de arredamento, e que depois reuniram as condições e o 

capital necessário para adquiri-las quando os representantes da Casa da Ponte começaram a 

liquidar seu patrimônio. É provável até que algumas dessas “famílias principais” tenham 

adquirido terras mesmo antes do processo de desagregação do latifúndio pecuarista. 

TABELA 3 
MAPEAMENTO DAS PROPRIEDADES MAIS PRÓXIMAS AO RIO SÃO FRANCISCO,  

RELACIONADAS AO NÚMERO DE REGISTROS, LIMITES E EXTENSÕES (EM LÉGUAS)  
FAZENDA REG.a EXTENSÃO/ LIMITESb 

Picada (dos 

Mariani) 

1 3 léguas de norte a sul, extremando na 

“ponta de cima da lagoa do Sucuruzú” e na 

barra do rio Paramirim. 

8 léguas de leste a oeste, da serra do 

Assuruá até a margem do rio São Francisco. 

Umbuzeiro 1 4 léguas de largura, limitando-se de um 

lado com a fazenda Juazeiro e do outro 

com a fazenda da Picada.  

2 ½ léguas de comprimento, da margem do 

rio São Francisco até a fazenda Passo da 

Porteira. 

Juazeiro 1 2 ½ léguas, limitando-se “pela parte de 

cima” com a fazenda Umbuzeiro, e “pela 

de baixo” com a fazenda Jenipapo. 

estendia-se da margem do rio São Francisco 

até a serra do Assuruá, cuja extensão não foi 

declarada. 

Jenipapo 2 2 léguas, limitando-se ao norte com a 

fazenda dos Angicos e ao sul com a 

fazenda do Juazeiro. 

4 léguas, limitando-se ao nascente com a 

fazenda Curral das Éguas e ao poente na 

margem do rio São Francisco. 

Angicos 1 2 léguas, limitando-se ao norte com a 

fazenda Saco e ao sul com a fazenda do 

Jenipapo. 

4 léguas, limitando-se ao nascente com a 

fazenda das Carnaúbas e ao poente com o 

rio São Francisco. 

Saco 2 2 ½ léguas, limitando-se “pela parte de 

cima” no lugar das Cajazeiras e “pela parte 

de baixo” na Utinga. 

4 léguas, limitando-se “pelo centro” na 

caatinga geral da fazenda Curral das Éguas 

e “fora” no rio São Francisco. 

Saco dos 

Bois 

10 ½ légua, limitando-se ao norte com o sitio 

Curral Novo e ao sul com a fazenda Curral 

das Éguas.  

½ légua, limitando-se ao nascente com a 

fazenda das Carnaúbas e ao poente na 

margem do canal da lagoa de Itaparica. 

Curral 

Novo 

9 ½ légua, limitando-se ao norte com a 

fazenda Suacica e ao sul com a fazenda 

Saco dos Bois. 

½ légua, limitando-se ao nascente com a 

fazenda das Carnaúbas e ao poente na 

margem do canal da  lagoa de Itaparica. 
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Curralinho 2 ¾ de légua, limitando-se ao norte na 

Ipueira de Xique-Xique e ao sul no porto 

do Curral Novo com o Assuruá. 

¾ de légua, limitando-se ao nascente com a 

Passagem do Curralinho e ao poente com 

fazenda Malhada.  

Curralinho 

de Fora 

11 1 légua, limitando-se ao norte na 

Passagem do Curralinho e ao sul no 

Boqueirão do Junco. 

¾ de légua, limitando-se ao nascente na 

Passagem das Pedras e ao poente no marco 

da extrema. 

Suacica 15 2 léguas, extremando-se ao norte com a 

fazenda Prainha, e ao sul com o sítio 

Curral Novo, na Passagem das Pedras. 

1 ½ légua, extremando-se ao nascente em 

uma caatinga inculta e ao poente no 

barranco da ipueira da enseada. 

Prainha 6 1 légua, limitando-se ao norte o Riacho do 

Mary e ao sul a Barroca, onde extrema 

com a fazenda Suacica. 

1 légua, limitando-se ao leste em “umas 

caatingas incultas” e a oeste na beira da 

ipueira da enseada. 

Casa Nova 12 ½ légua, limitando-se ao norte no Riacho 

do Mary e ao sul no Porto do Cruel. 

½ légua, limitando-se a leste em “umas 

caatingas incultas” e a oeste no barranco do 

rio São Francisco. 

Picada 24 1 ½ légua, limitando-se ao norte no “canto 

do Chique-Chique” e ao sul no ao Riacho 

do Mary. 

½ légua, limitando-se a leste em “umas 

caatingas incultas” e a oeste no rio São 

Francisco. 

Rumo de 

Dentro 

20 1 légua, extremando-se ao norte com a 

fazenda Rumo de Fora e ao sul com a 

fazenda da Picada. 

1 légua, limitando-se ao nascente em uma 

caatinga inculta e ao poente na margem do 

rio São Francisco.  

Rumo de 

Fora 

12 1 ½ légua, cujos limites são: ao norte a 

fazenda Boa Vista e ao sul a fazenda 

Rumo de Dentro. 

Limitando-se ao nascente em uma caatinga 

inculta e ao poente na margem do rio São 

Francisco, cuja extensão ignorava-se. 

Boa Vista 2 3 léguas, extremando com a fazenda das 

Pedras e com a do Rumo de Fora, no lugar 

do Campo Comprido. 

Estendia-se da margem do rio São Francisco 

limitar com a fazenda das Melancias, cuja 

extensão ignorava-se. 

Jatobác 1 3 léguas, limitando-se ao norte na barra do 

rio Verde e ao sul no riacho do Angical. 

2 léguas,  limitando-se ao nascente na 

margem do rio Verde, e ao poente na 

margem do rio São Francisco. 

Malhada  2 5 léguas, limitando-se ao norte na margem 

do rio São Francisco e ao sul no morro da 

Boa Vista com o Assuruá. 

5 léguas, limitando-se ao nascente no braço 

“do Luis Payasso” e ao poente  na passagem 

do Moleque com a Utinga.  

Fonte: APEB, Livro n° 4.692, Registros de terra da freguesia de Xique-Xique (1857-1859). 
a O número de registro não equivale necessariamente ao número de proprietários pois, como foi salientado 
anteriormente, em alguns casos um mesmo registro foi utilizado para declarar a propriedade de um conjunto de 
possuidores da terra. 
b O equivalente métrico mais próximo de 1 légua seria entre 5.555 e 6.666 metros, conforme BARICKMAN, 
Um contraponto baiano, p. 23. No entanto, a extensão das propriedades declaradas refere-se a aproximações, 
tendo em vista que os registros após informarem a extensão geralmente fazem a ressalva “pouco mais ou 
menos”. 
c Limites complementados com a descrição da propriedade constante no inventário de Ana Joaquina Áurea da 
Conceição Rocha Castelo Branco (1873). 
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As nove maiores propriedades que aparecem na tabela – Picada, Umbuzeiro, Juazeiro, 

Jenipapo, Angicos, Saco, Boa Vista, Jatobá e Malhada – eram invariavelmente domínios de 

sobrenomes amplamente reconhecidos na hierarquia familial e na cartografia política do 

médio São Francisco e que, por vezes, se ramificavam pelos municípios vizinhos encravados 

na carreira do rio. As famílias Mariani e Wanderley, por exemplo, eram famílias 

proeminentes da vila vizinha, Barra do Rio Grande, e alguns dos seus membros eram donos 

das terras das fazendas Picada e Angicos. A propriedade da fazenda Picada foi declarada por 

Maria Clara Mariani e seus filhos, como já disse, e a fazenda dos Angicos pertencia a Ana 

Francisca Wanderley e sua filha Maria Francisca Marques Pinto.57 Também já mencionei que 

Mariana Marciana da França, moradora em Barra, tinha parte nas terras da fazenda Saco, “nas 

margens do rio São Francisco”, além de possuir terras em outra fazenda localizada nas 

imediações desta, mas que não tinha acesso direto ao São Francisco, a Curral das Éguas ou 

Tabuleiro do Assuruá.58  

Já entre as famílias de prestígio de Xique-Xique que tinham seus sobrenomes ligados a 

essas fazendas ribeirinhas estavam: França Antunes (fazendas Malhada e Curralinho), 

Antunes de Campos (fazenda Juazeiro), Magalhães (fazenda Umbuzeiro), Castelo Branco 

(fazenda Jatobá), Rocha Medrado (fazenda Boa Vista), entre outros. Todos estes sobrenomes 

estavam ligados ainda a outras propriedades, algumas localizadas em áreas mais afastadas, 

outras nas imediações de suas terras ribeirinhas. Observando mais detidamente a genealogia 

de Xique-Xique percebemos que vários membros dessas famílias estavam intimamente 

ligados por meio do casamento. Na rede dos relacionamentos matrimoniais havia pontos 

antigos e variados de intersecção entre França Antunes e Antunes de Campos, Antunes de 

Campos e Magalhães, Castelo Branco e Rocha Medrado, Castelo Branco e Mariani e assim 

por diante. Eram redes de parentesco e de influências que se teciam continuamente.59 

                                                 
57 APEB, Livro n° 4.692, registros n° 14, fls. 10-11; n° 233, fls. 73-74. 
58 Mariana Marciana da França tinha familiares na vila de Xique-Xique e no arraial do Miradouro, mas na época 
do recenseamento residia em Barra. Também moravam em Barra José Vicente de Oliveira e Antônio Marques de 
Almeida, que também tinham parte nas terras da fazenda Saco. Entre os três proprietários não é mencionado se 
havia algum laço de parentesco, mas todos adquiriam a propriedade em uma mesma época, 10 de setembro de 
1840, por compra feita a Antônio Augusto Pires de Carvalho e Albuquerque, cabendo a cada um deles uma légua 
e um quarto de terras. Idem, Ibidem, registros de terra n° 25 fls. 13-14; n° 94, fl.31.  
59 As fazendas Malhada e Curralinho foram declaradas por Manoel Martiniano de França Antunes, que era 
proprietário de parte das terras; a fazenda Juazeiro pertencia aos filhos legítimos do capitão-mor Álvaro Antonio 
de Campos de sua união com Benedita Silveira de França Antunes; já os descendentes do capitão-mor Bernardo 
de Magalhães e Sousa eram donos da fazenda Umbuzeiro; a fazenda Jatobá pertencia aos filhos do falecido Felix 
José Leite Pereira Castelo Branco e Anna Joaquina Áurea da Conceição Rocha Castelo Branco, sendo declarada 
pelo filho Ângelo José Leite Pereira Castelo Branco; as irmãs Medrada Custódia e Emídia Benvenuta da 
Conceição Rocha eram as donas da fazenda Boa Vista, havida por herança dos pais o capitão-mor Ângelo 
Custódio da Rocha Medrado e sua esposa Efigênia Rita de Novais Sampaio. Idem, Ibidem, registros n° 9-10, fls. 
87-88; n° 271, fls. 84-85; n° 270, fl. 84; n° 251, fls. 78-79; n° 246-247, fl. 77-78.  
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Mesmo em se tratando daquelas fazendas em que as declarações atestaram o 

parcelamento das terras por diversos registros, caso de nove propriedades menores – Picada, 

Rumo de Dentro, Suacica, Casa Nova, Rumo de Fora, Curralinho de Fora, Saco dos Bois, 

Curral Novo e Prainha – isto não significa necessariamente que as mesmas estavam diluídas 

por muitas famílias de origens diferenciadas. Penetrando mais a fundo na genealogia regional 

não é difícil perceber que algumas dessas propriedades ribeirinhas estavam divididas em uma 

colcha de retalhos menores, mas que em contrapartida neles estavam gravados alguns poucos 

nomes de família que se entrecruzavam em relações de parentesco nem sempre muito claras.  

A propriedade das terras da fazenda Suacica, por exemplo, partia de dois troncos 

fundamentais. De um lado, aparecem os herdeiros do casal Joaquim Pedroso de Almeida e 

Maria Gertrudes da França, a saber: América Alexandrina da França, casada com Clemente da 

Silva Branco, Rosalina Joaquina da França, Umbelina Carolina da França, João Netto 

Martins, Luis Pedroso de Almeida e Joaquim Pedroso de Almeida. De outro, alguns herdeiros 

que assinavam Martins Santiago, os homens, e Martins Araújo (ou Martinha de Araújo), as 

mulheres, cujo nome dos pais não está mencionado nos registros, mas foi possível identificar 

aqueles que tinham parte na fazenda: Antônio Martins Santiago, Ana Martinha de Araújo, 

casada com Leandro Pereira Bastos, Maria Martins de Araújo, casada com Luis de França 

Martins, e Francisco Martins Santiago que estava sob tutela do irmão Antônio Martins 

Santiago. As poucas declarações de pessoas que aparentemente estavam fora destes dois 

troncos adquiriram terras na fazenda por compra feita aos mesmos herdeiros destas famílias.60  

Uma situação similar ocorreu nos registros da fazenda Rumo de Dentro. Os já citados 

Martins Santiago também aparecem como donos daquelas terras, que estavam divididas ainda 

entre os herdeiros dos falecidos Clemente Britualdo de Magalhães, Emídio José de Carvalho e 

Luis de França Martins. Entre os herdeiros da família Martins Santiago aparecem Antônio 

Martins Santiago e Leandro Pereira Bastos, por cabeça de sua mulher Ana Martinha de 

Araújo, e ainda Manoel Pereira Bastos, por cabeça de sua mulher Fulgência Martins de 

Araújo. Da parte de Clemente Britualdo de Magalhães herdaram Carolina Maria de 

Magalhães, casada com o negociante Joaquim Estácio da Costa, Carlota Maria de Magalhães, 

casada com o também negociante José Rufino de Magalhães, Britualdo Clemente de 

Magalhães, e Francisco Neto Martins. Este último herdou o quinhão que pertencia a sua 

mulher Umbelina Tita de Magalhães, já falecida na época do recenseamento. Por parte de 

                                                 
60 Idem, Ibidem, registros n° 59, fl. 22; n° 73, fl. 26; n° 82, fl.28; n° 131, fls. 42-43; n° 132, fl. 43; n° 160, fls. 
50-51 (herdeiros de Joaquim Pedroso de Almeida e Maria Gertrudes da França); Idem, Ibidem, registros n° 46, 
fl. 18; n° 50, fl. 19; n° 75, fl. 26; n° 86, fl. 29; n° 95, fls. 31-32 (herdeiros da família Martins Santiago).  
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Emídio José de Carvalho herdou a filha Ana Leonídia de Carvalho e Azevedo, casada com o 

negociante Manoel Fulgêncio de Azevedo. E por fim, da parte que pertencia a Luis de França 

Martins aparecem como herdeiros os genros Modesto da Gama Passos e Ernesto Xavier de 

Proença, cujas esposas não tiveram o nome declarado, e ainda os filhos Luis de França 

Martins, Lucio de França Martins, Honoria de França Martins e Bertolina Maria de França. 

Aqueles que obtiveram terras por compra na fazenda o fizeram também dos herdeiros destas 

famílias.61  

Os exemplos citados fornecem uma idéia geral da propriedade da terra naquelas 

fazendas ribeirinhas e o sentido principal de sua aquisição por parte dos proprietários que 

aparecem nos registros. Não causa estranhamento a conclusão de que a posse estava assentada 

amplamente em bases familiares e as heranças constituíram a principal forma de transmissão 

de terras naquele espaço específico do município de Xique-Xique, no correr da primeira 

metade do século XIX, como pode ser visto adiante na tabela 4. A principal exceção dentre 

elas era a fazenda da Picada (que não era a mesma dos Mariani), a mais retalhada de todas e 

que teve a forma de acesso à terra na época do recenseamento principalmente ligada à 

compra. Ainda assim, muitas das pessoas que haviam comprado terras nesta fazenda já eram 

proprietárias de outros lotes em outras propriedades ribeirinhas, muitas advindas de heranças. 

As conclusões contrariam a tendência geral verificada entre as 296 declarações constantes no 

livro de registros eclesiásticos que, conforme disse anteriormente, teve um predomínio da 

declaração de propriedades havidas através da compra (aproximadamente 54% dos casos). 

Entre as 134 declarações concentradas na vizinhança do São Francisco, 58,2% correspondiam 

a terras de herança (78 registros), e 38,8% a terras compradas (52 registros).  

Infelizmente nenhum registro de propriedade trouxe informações tão detalhadas como 

a declaração da família Mariani da vila de Barra e seu histórico da aquisição das terras da 

fazenda Picada. Sendo assim, sobretudo nos casos de herança, a condição primeira de 

aquisição da terra por parte da família que a legou aos descendentes ficou irremediavelmente 

perdida. Na verdade, como bem argumentou Bert Barickman, os registros compilados pelos 

párocos baianos parecem muitas vezes terem sido feitos com a intenção de frustrar qualquer 

tentativa de análise sistemática empreendida pelos historiadores.62 As informações em torno 

da propriedade declarada, em geral, estão incompletas. A época da aquisição, o tamanho e 

                                                 
61 Idem, Ibidem, registros n° 45, fl. 18; n° 49, fl. 19; n° 52, fl. 20; n° 87, fl. 29 (herdeiros da família Martins 
Santiago); Idem, Ibidem, registros n° 29, fl. 14; n° 35, fls. 15-16; n° 36, fl. 16; n° 44, fl. 18; n° 63, fl. 23 
(herdeiros de Clemente Britualdo de Magalhães); Idem, Ibidem, registro n° 228, fl. 72, sobre a herdeira de 
Emídio José de Carvalho; Idem, Ibidem, registros n° 66, fls. 23-24; n° 74, fl. 26; n° 77, fls. 26-27; n° 78, fl. 27; 
n° 79, fl. 27; n° 112, fls. 36-37 (herdeiros de Luis de França Martins). 
62 BARICKMAN, Um contraponto baiano, p. 183. 
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limites das mesmas nem sempre aparecem. Sobretudo o valor das terras, muito importante 

para analisar a base material em que estavam assentados os patrimônios sertanejos, nem nos 

casos de aquisição por compra foi declarado nos registros de Xique-Xique, o que inviabiliza 

qualquer tentativa de síntese baseada neste critério.  

TABELA 4 
FORMA DE AQUISIÇÃO DAS PROPRIEDADES QUE MARGEAVAM O RIO SÃO FRANCISCO  

PROPRIEDADE N° REG. FORMA DE AQUISIÇÃO 

  COMPRA HERANÇA OUTRA* 

Fazenda da Picada 24 18 5 1 

Fazenda Rumo de Dentro 20 4 15 1 

Fazenda Suacica 15 5 10 -  

Fazenda Casa Nova 12 6 6 - 

Fazenda Rumo de Fora 12 2 10 -  

Fazenda Curralinho de Fora 11 4 7 - 

Sítio Saco dos Bois 10 6 4 - 

Sítio Curral Novo 9 3 6 - 

Fazenda da Prainha 6 1 4 1 

Fazenda do Jenipapo 2 - 2 - 

Fazenda Saco 2 2 - - 

Fazenda Curralinho 2 1 1 - 

Fazenda da Malhada  2 - 2 - 

Fazenda Boa Vista 2 - 2 - 

Fazenda do Juazeiro 1 - 1 - 

Fazenda Umbuzeiro 1 - 1 - 

Fazenda Jatobá 1 - - 1 

Fazenda dos Angicos 1 - 1 - 

Fazenda Picada (dos Mariani) 1 - 1 - 

TOTAL 134 52 78 4 

Fonte: APEB, Livro n° 4.692, Registros de terras da freguesia de Xique-Xique (1857-1859).  
* Referente a três casos em que ocorreu à junção da aquisição por compra e herança e um em que a terra foi 
adquirida por doação. 
 

Uma alternativa para a falta de informação sobre as propriedades foi fazer um 

cruzamento dos registros eclesiásticos com os inventários dos proprietários e/ou de seus 

descendentes, na medida em que foram encontrados. Reconhecidamente, este procedimento 

não permite analisar de forma aprofundada o custo das terras para as famílias de Xique-Xique, 

ao longo do século XIX, pois também os inventários raramente destacam o tamanho das 

propriedades, sua localização exata e os recursos naturais a que davam acesso, e nunca 

mencionam a qualidade dos terrenos em que elas estavam assentadas. Ainda assim, o 
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cruzamento das duas fontes permite ter uma idéia, ao menos aproximada, das condições 

materiais de existência de algumas famílias ribeirinhas, do seu acesso aos meios de produção 

principais e de que maneira esse acesso refletia na posição de classe que o individuo ocupava 

naquela sociedade. 

As fazendas Umbuzeiro e Juazeiro, por exemplo, são duas destas propriedades 

ribeirinhas em que foi possível fazer uma análise da condição de alguns dos familiares 

proprietários. Na época do recenseamento eclesiástico a fazenda Umbuzeiro pertencia aos 

familiares do capitão-mor Bernardo de Magalhães e Sousa, cujos herdeiros que nela tinham 

parte eram: Antônio Antunes de Campos, por cabeça de sua mulher Francisca Ermelinda de 

Magalhães Campos, Rodrigo José de Magalhães, José da Rocha Magalhães, Manoel 

Justiniano de Magalhães, Rita Áurea de Magalhães, Gustavo de Magalhães Rocha e José 

Emídio de Magalhães Rocha. Estes dois últimos eram netos do capitão-mor Bernardo e 

representavam a mãe Leolinda Custódia de Magalhães Rocha, falecida antes de 1852, época 

em que se abriu inventário por morte de seu marido, Francisco Antônio da Rocha.63  

Antônio Antunes de Campos, genro do capitão-mor Bernardo de Magalhães, herdou 

também juntamente com seus irmãos legítimos as terras da fazenda do Juazeiro, advindas dos 

pais – o capitão-mor Álvaro Antonio de Campos e sua esposa Benedita Silveira de França 

Antunes.64 E no mesmo período do recenseamento, ele investiu em umas terras localizadas 

mais para o interior do município – mas que se extremavam ao leste com a fazenda 

Umbuzeiro – adquiridas em sociedade com o cunhado Rodrigo José de Magalhães. Estas 

terras faziam parte da fazenda denominada de Passo da Porteira e compreendiam os lugares 

denominados de Carvalho e Lages, compradas a Mariano Martins de Andrade e a Clemência 

Alves de Sousa, em fevereiro e abril de 1858, respectivamente.65 

Após 25 anos que se tinha realizado o recenseamento, em março de 1883, faleceu uma 

filha de Antônio Antunes de Campos e Francisca Ermelinda de Magalhães Campos, também 

já falecidos no período. Messias Antunes de Campos Rocha deixou viúvo o próprio primo 

Gustavo de Magalhães Rocha, 43 anos, com uma filha de nove anos de idade, chamada 

Francisca (Francisca Antunes de Campos Rocha). O casal e a filha moravam no lugar 

denominado Tapera, terras da fazenda Umbuzeiro e a parte nesta fazenda que Messias 

Antunes herdou da mãe foi avaliada por 500$000. Uma outra parte, provavelmente no mesmo 

valor, ficou para o marido de sua irmã Carolina Antunes de Campos, já falecida no período, 

                                                 
63 APEB, Livro n° 4.692, registros n° 270, fl. 84; APEB, SJ, IT, n° 07/3127/16, Inventário de Francisco Antônio 
da Rocha, Xique-Xique, 1852. 
64 APEB, Livro n° 4.692, registro n° 271, fls. 84-85.  
65 Idem, Ibidem, registro n° 272, fl. 85. 
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que também foi casada com um primo, o tenente-coronel Rodrigo José de Magalhães Filho. 

Mas o casal era dono também de um quarto das terras da fazenda, que valia 1:000$000, 

herança da mãe de Gustavo de Magalhães. Isso significa que a fazenda por inteiro podia 

alcançar no período 4:000$000, quantia relativamente alta.  

No caso da fazenda do Juazeiro, Messias Antunes e Gustavo de Magalhães herdaram 

dos pais dela a quinta parte das terras, parte que alcançou em 1883 a avaliação de 1:600$000 

o que atesta o alto valor também daquela propriedade. Só para se ter um parâmetro de 

comparação, com essa quantia era possível adquirir em média 133 cabeças de gado bovino, 

considerando que cada cabeça valia no período 12$000. No mesmo inventário, um escravo 

adulto, do sexo masculino e em idade produtiva, valia 500$000. Hipoteticamente, o valor da 

quinta parte indica ainda que a fazenda do Juazeiro por inteiro poderia alcançar a quantia de 

8:000$000. O casal adquiriu ainda na mesma fazenda “uma outra parte de terra sendo o terço 

de uma outra quinta parte”, comprada ao tenente-coronel Rodrigo José de Magalhães Filho, 

que também a herdou por morte da esposa, a irmã de Messias. Esta parte foi avaliada em 

670$000. Aquela terra comprada, em 1858, pelo pai de Messias na fazenda Passo da Porteira 

também aparece no inventário, e a parte a qual o casal tinha direito valia 150$000.  

Messias Antunes de Campos Rocha e seu marido Gustavo de Magalhães Rocha eram 

donos de um patrimônio considerável para os padrões da região. Os bens inventariados, em 

1883, alcançaram a cifra de 15:928$850. Nas terras herdadas nas fazendas Umbuzeiro e 

Juazeiro, sobretudo, eles criavam na época 600 cabeças de gado bovino, dois bois mansos 

novos, 72 cabeças de gado cavalar e ainda 200 cabeças de cabras e ovelhas, que juntos 

somavam 9:255$000, correspondendo a pouco mais de 58% do valor do patrimônio do casal. 

As terras somavam 3:920$000 e correspondiam, por sua vez, a cerca de 24,6%. Eles 

contavam ainda com a força de trabalho de cinco escravos, sendo destes dois homens e três 

mulheres. Destas, foi mencionado que as escravas Venância, parda, com 51 anos de idade era 

costureira e a também parda Agripina, de 18 anos, era empregada nos serviços domésticos. Os 

dois escravos eram Cecílio, preto, 26 anos, do serviço da lavoura e que era também irmão de 

Agripina, e Joaquim, 30 anos, vaqueiro, filho da escrava Venância. Apenas com relação a 

Eva, escrava herdada pelo casal após a morte da irmã de Messias, é que nada foi mencionado 

a respeito, nem mesmo a sua idade. De qualquer forma, os cinco escravos juntos somavam no 

espólio 1:660$000, correspondendo a pouco mais de 10% do seu valor.66   

                                                 
66 APEB, SJ, IT, n° 07/3169/04, Inventário de Messias Antunes de Campos Rocha, Xique-Xique, 1883. 
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O costume do casamento entre parentes próximos, muito freqüente no sertão por todo 

o século XIX e verificado várias vezes entre os Magalhães, garantia que não houvesse um 

retalhamento muito agudo das fazendas ribeirinhas entre os herdeiros. Mas apesar do vínculo 

estreito de parentesco entre o casal, é bem provável que grande parte deste patrimônio tenha 

se constituído a partir de herança dos pais de Messias Antunes, quando não de seu dote, 

aumentado significativamente com o passar dos anos. Gustavo de Magalhães Rocha e seu 

irmão José Emídio não herdaram grande fortuna de seus próprios pais, falecidos entre o final 

dos anos 1840 e o início da década seguinte. O inventário do pai deles, o tenente Francisco 

Antônio da Rocha, falecido em 1852, dá uma idéia da situação. O montante dos bens chegava 

apenas a quantia de 1:644$696 e não aparece nenhuma criação. Também os escravos eram 

reduzidos e somente um devia fornecer alguma renda à família, pois apenas o cabra Felipe era 

adulto, já contando 50 anos, e se encontrava doente de bexigas no período. As outras eram 

duas escravinhas, Caetana e Joana, com dois e três anos de idade respectivamente. Os três 

juntos valiam 300$000. As terras eram duas partes localizadas nas fazendas Mato Grosso e 

Rumo de Dentro, que juntas foram avaliadas em 80$000. Na verdade, os bens de maior valor 

no inventário eram três barcas, sendo uma pequena e ainda nova que valia 400$000, uma 

outra “mais pequena e já velha”, que deram o valor de 200$000, e outra que estava ainda “por 

acabar” e que valia 50$000.  

Este investimento em mais de uma embarcação sugere que o meio de vida do tenente 

Francisco Antônio da Rocha era navegar pelo São Francisco levando pessoas e mercadorias 

acima e abaixo no curso do rio, talvez até exercendo um pequeno comércio itinerante nas 

comunidades ribeirinhas. Contribui também para esta conclusão pelo menos dois outros 

indícios: primeiro, nos documentos da época ele aparece sempre referido como alguém que 

“vivia de suas agências”, e em segundo havia o fato de Francisco ter falecido no município de 

Santo Antônio do Urubu, mais de sessenta léguas de distância da vila de Xique-Xique. Entre 

essas “agências” estava o empréstimo de dinheiro a juros, visto que algumas pessoas a ele 

deviam, sendo a maioria das dívidas qualificadas como “por crédito” e sujeitas ao prêmio de 

2%. Estas dívidas totalizavam a soma de 488$056 e foi tudo o que restou para os dois filhos. 

O pequeno patrimônio não dava para cobrir as próprias dívidas que eram de 1:985$500. Para 

que os menores não ficassem completamente em desamparo, apenas parte delas foi saldada, 

por determinação da justiça. Ainda assim, os escravos, os poucos utensílios pessoais do 

falecido, as barcas e as terras foram consumidas pelas dívidas. E nas prestações de contas dos 

menores, o tutor Rodrigo José de Magalhães sempre afirmou que não conseguira receber 
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nenhuma das dívidas ativas. O alento, neste caso, deve ter sido principalmente as terras da 

fazenda Umbuzeiro, herdadas posteriormente talvez da parte da avó materna.67 

Cerca de seis anos depois do falecimento de Messias Antunes, faleceu também um tio 

dela e do marido, José da Rocha Magalhães. O seu único herdeiro era um menino de nove 

anos batizado também de José, fruto de seu concubinato com Claudiana Alves dos Reis. Entre 

as declarações feitas no inventário consta que a quarta parte das terras da fazenda Umbuzeiro 

que lhe pertencia também foi avaliada por 1:000$000, como no inventário da sobrinha. No 

entanto, José da Rocha Magalhães não era rico como a sobrinha Messias e outros membros da 

sua família, apesar de não levar exatamente uma vida de penúrias. Seu patrimônio foi 

avaliado em 2:711$200, composto de bens relativamente sólidos, e ele não deixou dívidas. 

Em termos percentuais, aproximadamente 48% daquilo que foi inventariado correspondia a 

terras e além da quarta parte na fazenda Umbuzeiro ele também herdou na mesma fazenda 

uma outra parte avaliada em 300$000 de “Dona Maria Rita de Magalhães”, cujo parentesco 

não foi mencionado, mas suponho fosse a sua irmã que nos registros eclesiásticos aparece 

como Rita Áurea de Magalhães.  

O local de moradia de José e de sua família era na fazenda Mata-fome, onde também 

viveu seu pai, o capitão-mor Bernardo de Magalhães, e ali tinha uma casa coberta de palhas, 

com três janelas, bastante simples, avaliada em 25$000. Mas tinha outra casa de moradia na 

fazenda Umbuzeiro, com quatro portas e duas janelas, também coberta de palhas e avaliada 

pelo mesmo valor. Não sabemos exatamente onde estavam concentradas as criações que 

aparecem no inventário, sendo elas: 70 cabeças de gado vacum, nove animais cavalares e duas 

cabras que totalizavam 1:072$000 (cerca de 39,6% dos bens inventariados). Na fazenda Mata-

Fome José Magalhães tinha um cercado, provavelmente destinado à plantação de capim, mas 

não tinha terras. E em cada uma das fazendas ele possuía a sexta parte dos currais, decerto 

usados em comum com outros familiares.68   

O inventário do tio de Messias Antunes, assim como o do pai de seu marido, 

demonstra que nem todos os membros das famílias integrantes dos grupos de prestigio tinham 

um mesmo padrão de vida, ou pelo menos se aproximavam em nível de riqueza. Herdava-se 

nome, tradição, respeito, status social diferenciado e prestígio político, dependendo da família 

de origem, mas nem sempre esses atributos estavam conjugados também com fortuna pessoal. 

O tenente Francisco Antônio da Rocha, por exemplo, o sogro de Messias Antunes, mesmo 

demonstrando não ter herdado nem construído grande fortuna, sempre esteve envolvido nas 

                                                 
67 APEB, SJ, IT, n° 07/3127/16, Inventário de Francisco Antônio da Rocha, Xique-Xique, 1852. 
68 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/29, Inventário de José da Rocha Magalhães, Xique-Xique, 1889. 
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disputas pelo poder local. Já na formação do primeiro corpo legislativo da vila de Xique-

Xique, cujas eleições ocorreram em outubro de 1834, ele foi um dos vereadores eleitos e nesta 

mesma época também foi eleito o seu sogro, o capitão-mor Bernardo de Magalhães e Sousa.69 

Entre todas as terras mais próximas do rio São Francisco que constam nos registros 

eclesiásticos e que foi possível encontrar o inventário dos proprietários ou seus descendentes a 

fazenda Malhada foi a mais valiosa. A propriedade pertencia aos França Antunes, sendo um 

dos donos Manoel Martiniano de França Antunes e sua esposa Ana Benedita Antunes de 

Campos.70 Manoel Martiniano de França Antunes figuraria incansavelmente entre os anos de 

1860 e 1880 nas disputas políticas de Xique-Xique e em meados dos anos 1880, quando o 

coronel Durval Vieira Aguiar partiu da capital da província dirigindo-se à vila na tentativa de 

pacificar os grupos locais que guerreavam na disputa pelo poder político, ele deixou o 

seguinte registro sobre a fazenda Malhada: 

 

Na entrada da ipueira existe uma fazenda a que chamam Saco e mais adiante o porto 

de um dos 3 logradouros da fazenda “Malhada”, a mais importante do rio S. 

Francisco, propriedade do coronel Manoel Martiniano de França Antunes, que só ali 

apanhava mil e tanto bezerros anualmente, tendo sido completamente devastada 

pelos jagunços da parcialidade adversa no ano de 1881.71 

 

É bastante provável que o coronel Aguiar tenha suposto mais riqueza do que existia de 

fato nas fazendas ribeirinhas. Uma das mais poderosas e prósperas fazendas do sertão baiano, 

o solar Brejo do Campo Seco, na região de Rio de Contas, nos seus melhores anos nunca 

ultrapassou a produção média anual de 350 bezerros, conforme constatou Licurgo dos Santos 

Filho.72 Mas, à parte os exageros, é certo que os ataques dos adversários políticos e a 

pilhagem que os seguiam causavam realmente grande prejuízo ao patrimônio das famílias 

envolvidas e isto deve ter se sucedido na fazenda Malhada. De qualquer forma, quando foi 

autuado o inventário por morte de sua esposa, em 1887, o rebanho de gado inventariado foi 

bastante diminuto para os padrões dos França Antunes. As criações do casal no período se 

resumiam a 20 cabeças de gado, três cavalos “da fábrica”, já velhos, e três éguas velhas, 

situados em uma das fazendas do município de Sento-Sé, e mais 60 cabeças de gado que 

estavam na fazenda Salinas-Grande, terras do município de Remanso. 

                                                 
69 APEB, SCP, DA, Maço 1464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 27 out. 1834. 
70 APEB, Livro n° 4.692, registros n° 9-10, fls. 87-88. 
71 AGUIAR, Durval Vieira. Descrições práticas da província da Bahia. Com a declaração de todas as distâncias 
intermediárias das cidades, vilas e povoações. 2ª edição. Rio de Janeiro: Cátedra; Brasília: INL, 1979, p. 54.  
72 SANTOS FILHO, Uma comunidade rural, p. 370. 
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Mas há também uma grande possibilidade de que Manoel Martiniano não tenha 

inventariado todos os bens do casal. Os inventários nem sempre espelhavam a realidade 

financeira das famílias. Quando não havia outros herdeiros envolvidos, como neste caso em 

que Ana Benedita e Manoel Martiniano não tinham filhos e ela também não deixou outros 

parentes que poderiam herdar, o sentido da sonegação de bens tinha fins muito claros: por um 

lado, visava diminuir as despesas judiciais com o próprio processo de inventário e os gastos 

com os avaliadores e partidores, homens que recebiam conforme a quantidade de bens 

avaliados; por outro lado, e esta era a questão principal, através da sonegação de bens 

sonegavam-se também os impostos, visto que o cônjuge sobrevivente deveria recolher aos 

cofres públicos o selo da herança no valor de 10%, selo cobrado sobre o montante do 

patrimônio herdado.73 Ora, Manoel Martiniano de França Antunes conhecia profundamente 

todos esses subterfúgios judiciais. Afinal de contas, ele esteve constantemente envolvido nos 

processos de partilhas de outras famílias da região, assumindo não só a função de avaliador, 

mas principalmente de juiz municipal e de órfãos substituto, o que requeria um conhecimento 

mínimo da lei e evidentemente das formas de burlá-la.  

De todo modo, o inventário demonstra que Manoel Martiniano e sua esposa Ana 

Benedita possuíam importantes domínios agrários na região de Xique-Xique. Apenas a quinta 

parte da fazenda Malhada que lhes pertencia foi avaliada por 5:000$000. Tendo em vista que 

o gado era mais fácil de ser sonegado do que os chamados bens de raiz, o inventário de Ana 

Benedita se apresentou como um dos raros espólios em que o valor do patrimônio em terras se 

sobrepunha aos demais bens. O montante da fortuna do casal foi de 9:478$400. Deste valor 

8:260$000 correspondia a terras e benfeitorias que foram avaliadas no conjunto e que se 

espalhavam por cinco diferentes municípios ribeirinhos – Remanso, Sento-Sé, Xique-Xique, 

Barra do rio Grande e Santo Antônio do Urubu. Assim, mais de 87% do valor dos bens 

inventariados por Manoel Martiniano de França Antunes correspondia a terras, avaliadas da 

seguinte forma: em Sento-Sé – “uma posse de terra em commum na fazenda Sento-Sé” 

(5$000); “uma dita na fazenda Tairão ou Pedra Branca” (5$000); “uma posse na fazenda 

Rancho do Padre, denominada de Alagadiço” (60$000); “uma outra posse de terra na mesma 

fazenda” (30$000); “a metade da fazenda da Aldeia com a Caza de Morada” (1:100$000);  em 

Xique-Xique – “a quinta parte da Fazenda da Malhada” (5:000$000); “duas partes de terra na 

fazenda Curralinho” (200$000); em Remanso – “uma parte de terras na fazenda Salinas 

Grande” (1:000$000); “uma posse de terra na fazenda Indunhema” (30$000); em Urubu – 

                                                 
73 Sobre essa questão e as mudanças ocorridas nos meandros da lei ao longo do século XIX ver a discussão de 
Kátia Mattoso ao analisar “a fortuna dos baianos”.  MATTOSO, Bahia, pp. 602-604. 
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“uma parte de terra regadia encravada na Fazenda da Penha, “em commum com os demais 

interessados” (30$000); e por fim, em Barra do Rio Grande – as terras da fazenda Saco, “a 

margem do rio São Francisco sem nenhuma benfeitoria” (800$000).74 

Manoel Martiniano e sua esposa eram descendentes de tradicionais famílias de 

proprietários, que também tiveram seus domínios espalhados por vários municípios 

ribeirinhos naquela região do médio São Francisco, e que exerceram amplamente o poder 

local durante todo o século XIX. Ambos eram netos de Ana Luisa de França Antunes, que 

faleceu em 1849 em Xique-Xique, filhos de suas duas filhas Maria Benedita e Carolina. Eram, 

portanto, sobrinhos-neto do comendador Militão Plácido de França Antunes, dono de 

fazendas em Remanso e Pilão Arcado, localidades de onde exercia o poder sobre os demais 

municípios vizinhos durante a primeira metade do século. Ana Benedita era filha de Maria 

Benedita de França Antunes e de Juvêncio Cassiano de Campos, que por sua vez era filho do 

capitão-mor Álvaro Antônio de Campos, que era casado com uma irmã da própria fazendeira 

Ana Luisa e do comendador Militão, Benedita Silveira de França Antunes. Manoel 

Martiniano, por sua vez, era filho de Carolina Alves de França Antunes, casada com 

Francisco Luis de França Antunes, seu próprio tio, tudo indica.  

Antes do falecimento de Ana Benedita, Manoel Martiniano passou a residir na fazenda 

Limoeiro, em Sento-Sé, onde também viveu por um período a sua mãe Carolina, sobretudo 

após ficar viúva. Ela era dona de parte das terras por meação do seu casal e também por isto 

era proprietária de uma outra parte de terras em Sento-Sé, na fazenda Boqueirão Grande. As 

duas propriedades estavam localizadas nas margens do rio São Francisco, como a própria 

Carolina enfatizou nas declarações das terras.75 É provável que o casal tenha se retirado para o 

município vizinho num contexto de acirramento das disputas políticas em Xique-Xique, em 

meados dos anos 1880. Ser proprietário, ou ter parentes que fossem, de mais de uma fazenda 

naquelas terras ribeirinhas, além de uma alternativa nas épocas de seca, significava também 

poder exilar-se em outros municípios, principalmente quando se perdia temporariamente o 

poder no local de base política e via-se na ânsia de escapar da sanha dos grupos rivais.  

O patrimônio em terras no sertão do São Francisco constituído por Manoel Martiniano 

e Ana Benedita foi gerado, sobretudo, a partir do circulo de heranças familiares, apesar do 

inventário silenciar completamente a este respeito. Este patrimônio foi mantido unicamente 

por ele após a morte de Ana Benedita em 1887, já que não tiveram filhos. Não foi possível 

                                                 
74 APEB, SJ, IT, n° 08/3462/35, Inventário de Ana Benedita Antunes de Campos, Sento-Sé, 1888. 
75 APEB, SCP, Agricultura, Livro n° 4.812, Registros de terras da freguesia de São José de Sento-Sé (1859), 
registro n° 327, fl. s/n; Idem, Ibidem, Livro n° 4.811, registro n° 323, fl. 100. 
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saber quanto tempo se passou após a morte da primeira esposa, mas ele constituiu um 

segundo matrimônio com “Dona Blandina Clemente da Rocha Antunes”. Desta união também 

não teve filhos e ao falecer em dezembro de 1894, a segunda esposa ficou como legítima 

herdeira da maior parte dos seus bens. Apenas a terça parte foi distribuída em testamento 

entre os seus sobrinhos, filhos dos irmãos “o Major Vesceslau Leobás de França Antunes e 

Dona Gustava Plácida de França Antunes”.76  

A partilha das propriedades por conta do falecimento de um ou dos dois cônjuges 

depreciava o valor das terras e não foi raro entre as famílias do sertão o desenvolvimento de 

estratégias para minimizar essa subdivisão nos processos de partilha. Como nestes casos das 

famílias Magalhães e França Antunes, o casamento entre parentes foi uma prerrogativa 

comum, principalmente entre as famílias proprietárias dos domínios maiores, mas não 

exclusivamente. O costume do casamento entre parentes próximos, muito freqüente no sertão 

por todo o século XIX, garantia que não houvesse um retalhamento muito agudo das fazendas 

ribeirinhas entre os herdeiros das famílias proprietárias. Aqueles que tinham em seu poder 

várias terras também podiam salvaguardar a integridade da propriedade destinando a cada 

herdeiro uma fazenda ou sítio diferenciado, como foi o caso da família Castelo Branco, 

analisado adiante. Entretanto, poucos no sertão puderam agir desta maneira. Uma outra forma 

de revalorização das terras partilhadas eram aqueles herdeiros com maiores recursos adquirem 

os quinhões herdados pelos irmãos e outros parentes, ou uma parte deles, não permitindo que 

a propriedade caísse nas mãos de outras famílias que não fizessem parte do grupo de 

parentesco mais amplo. Apesar da sucessão de partilhas ter representado um papel 

fundamental na alteração do quadro fundiário daquela zona ribeirinha, entre aqueles de 

maiores recursos ali estabelecidos sempre houve a preocupação de adquirir novas terras, 

fossem compradas dos próprios parentes ou de outros indivíduos que estivessem dispostos ou 

necessitassem desfazer-se de suas propriedades.  

Um caso que envolve a fazenda Suacica exemplifica bem a questão. Quando foram 

inventariados os bens por morte de Deodata Maria da Conceição, em 1855, consta que ela e o 

marido, o comerciante João Martins Santiago, eram proprietários de três lotes de terras no 

termo de Xique-Xique, sendo um na fazenda Suacica, avaliada por 110$000, um outro no sítio 

da Gameleira, avaliada por 50$000 e outra parte no sítio do Curral, que valia 10$000. Era na 

fazenda Suacica, entretanto, que a família concentrava a criação de gado – 250 cabeças de 

gado vacum e 21 de gado cavalar – e ali também tinha currais de carnaúba e uma casa coberta 

                                                 
76 APEB, SJ, Testamentos, Livro n° 1 (Sento-Sé), Testamento de Manoel Martiniano de França Antunes, Sento- 
Sé, 1894, fls. 1-2. 
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de palha com uma oficina de fazer farinha.77 Três anos depois, ao fazer a declarações de suas 

propriedades, João Martins Santiago já afirmou possuir “quatro posses de terras em commum 

na Fazenda denominada Suacica onde me acho firmado em casa, curraes e mais benfeitorias”. 

A primeira parte é provavelmente aquela que aparece no inventário da esposa, adquirida no 

mesmo ano de 1855 por compra a Umbelina Carolina da França. Outras três partes o viúvo 

adquiriu quase dois anos depois, em abril de 1857, compradas aos herdeiros Antônio Martins 

Santiago, Manoel Pereira Bastos e sua mulher Fulgência Martinha de Araújo (ou Martins de 

Araújo), Ana Maria de Araújo, Francisco Martins Santiago e Maria da Glória de Araújo.78  

Um primo de João Martins, o tenente Liberato José Martins e sua esposa Carolina 

Maria de Araújo, também comerciantes, moradores na vila de Xique-Xique, apareceram seis 

vezes nos registros eclesiásticos, demonstrando também esta preocupação em investir em 

terras. Todas as parcelas adquiridas pelo casal, ao longo dos anos 1850, estavam encravadas 

nessas propriedades próximas ao rio São Francisco, sendo duas na fazenda da Picada, duas na 

fazenda Suacica, uma na fazenda da Prainha e uma na fazenda Casa Nova.79  

No inventário que se procedeu por morte de Liberato, autuado em Xique-Xique em 

1867, já não aparece as terras da fazenda Suacica, mas o casal adquiriu pelo menos duas 

outras partes na fazenda da Picada, concentrando ali a criação de gado, e provavelmente 

vendeu as da Suacica. Estas propriedades foram avaliadas da seguinte maneira no inventário: 

“uma parte de terras na fazenda da Prainha, comprada a Emídio José de Carvalho e sua 

mulher Rosa Maria de Magalhães” – 100$000; “uma parte de terras no sítio da Casa Nova 

comprada a Liberato de Novais Sampaio” – 17$000; “uma parte de terras na fazenda da 

Picada, que foi de Antônio Rodrigues Paranhos” – 30$000; “outra parte de terras na mesma 

fazenda da Picada comprada a Manoel Félix da Cruz” – 40$000; “outra parte de terras na 

mesma fazenda da Picada comprada a Clementino Ribeiro da França” – 80$000; “outra parte 

de terras na mesma fazenda da Picada comprada a Manoel Domingos” – 40$000; “outra parte 

de terras na fazenda Rumo de Fora comprada a Manoel do Rego Goião” – 80$000. Em um 

espólio avaliado em 12:974$680, as terras não chegavam a alcançar nem 3% do percentual, 

totalizando apenas 387$000. As benfeitorias que existiam nestas propriedades – manga e 

roças de capim – eram mais valiosas do que a própria terra, somando 570$000. Os animais 

eram 90 cabeças de gado bovino, 27 de gado cavalar e 40 cabeças de ovelhas e cabras, que 

                                                 
77 APEB, SJ, IT, n° 07/3130/09, Inventário de Deodata Maria da Conceição, Xique-Xique, 1855. 
78 APEB, Livro n° 4.692, registro n° 72, fl. 25. 
79 Idem, Ibidem, registros n° 1-3, fls. 1-5; n. 90, fl. 30; n. 274(2), fls. 85-86; n. 269, fl. 84. 
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juntos valiam 1:382$400. Eram os nove escravos (destes eram seis adultos), os responsáveis 

pela maior parte do patrimônio, totalizando 5:500$000.80  

Um último detalhe. O tenente Liberato José Martins também esteve constantemente 

envolvido nas disputas políticas em Xique-Xique e exerceu mandato de vereador entre 1853 e 

1856.81 Seu caso é exemplar no sentido de se assemelhar a muitos outros. Várias famílias que 

tinham suas terras fincadas na zona ribeirinha, além das atividades em torno da criação de 

gado e da lavoura, dedicavam-se também a um comércio variado, quase sempre estabelecido 

na vila. Como em outras regiões, o comércio era em Xique-Xique o lugar por excelência da 

acumulação de capitais e as maiores fortunas inventariadas pertenciam aqueles que 

carregavam uma dupla titulação, proprietários e negociantes. Foram também as famílias 

envolvidas com o comércio que mais demonstraram a preocupação de investir em terras, 

acumulando em seu poder terras herdadas e compradas naquelas fazendas ribeirinhas. Na 

verdade, através das famílias dedicadas ao comércio ordenava-se no sertão uma intrínseca 

relação entre propriedade de terras, gados e escravos, obtenção de patentes militares e 

ocupação de cargos na administração e na justiça local, que se alinhavavam ainda com laços 

diversos de aliança ritual, política e de parentesco. As histórias de algumas dessas famílias – 

sua riqueza, poder e status – serão analisadas em outro capítulo. 

 

1.5 TENSÕES EM FAMÍLIA: HERANÇAS E CONFLITOS 

 

Mesmo que nos processos de partilha a divisão das terras entre os herdeiros de um 

espólio tendesse a ser a mais igualitária possível, não era incomum a ocorrência de litígios em 

família, e embora as fontes nem sempre demonstrem, desentendimentos envolvendo terras 

devem ter sido freqüentes na região de Xique-Xique. A terra representava a estrutura 

fundamental para se montar ou ampliar uma unidade agrária e as famílias sertanejas 

dependiam dela completamente. Longe de importar apenas o tamanho da propriedade 

herdada, o sentido da disputa também estava na melhor ou pior localização do bocado de chão 

partilhado. Um caso envolvendo disputas pelas terras da fazenda Jatobá, propriedade da 

família Castelo Branco, apresenta uma face da questão. A fazenda foi declarada no 

recenseamento eclesiástico, em 1858, por Ângelo José Leite Pereira Castelo Branco, então seu 

proprietário por doação da mãe Ana Joaquina Áurea da Conceição Rocha Castelo Branco, 

respeitada matriarca, viúva do capitão Felix José Leite Pereira Castelo Branco. Veja que o 

                                                 
80 APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/04, Inventário de Liberato José Martins, Xique-Xique, 1867. 
81 APEB, SCP, DA, maço 1464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 29 nov. 1852. 
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rosário de sobrenomes do casal e de seus descendentes já é um denunciador da importância da 

família Castelo Branco.82  

Apesar de Ângelo Castelo Branco se intitular como único dono da propriedade, 

passados 15 anos, em 1873, no inventário de sua mãe Ana Joaquina Áurea, a fazenda Jatobá 

foi declarada como doação da viúva às filhas Maria Rosa do Patrocínio Castelo Branco e 

Efigênia Rita de Novais Castelo Branco, e também à neta Ana Joaquina Bela, que 

representava a falecida mãe Ermelinda Bela. Neste período, Ângelo Castelo Branco também 

era falecido e a fazenda deve ter voltado para o poder da matriarca, que a legou as filhas. A 

doação, na realidade, configurava-se como uma preferência na partilha, já que a terra entrou 

como parte do quinhão a que cada uma das herdeiras tinha direito. A avaliação no inventário 

de Ana Joaquina Áurea foi de 1:500$000 e cada uma delas ficou com 500$000 em terras na 

fazenda, que se estendia por quatro léguas de norte a sul, da passagem do Angical até a barra 

do rio Verde, e nascia também nas margens do rio Verde indo se pôr nas do rio São 

Francisco.83 O local de moradia da família Castelo Branco, no entanto, era a tradicional Casa 

das Pedras, reduto mencionado solenemente pelos documentos da época e localizado na 

fazenda das Pedras, no município de Xique-Xique, onde também tinham parte nas terras os 

Rocha Medrado, que a eles se uniam por laços de matrimônio. Ernesto Augusto da Rocha 

Medrado, o coronel Ernesto, era casado com Ermelinda Bela da Rocha Medrado Castelo 

Branco, filha de Dom Félix e Ana Joaquina Áurea. Além dele e dos Castelo Branco, também 

tinham parte na fazenda das Pedras as suas irmãs Medrada Custodia e Emídia Benvenuta da 

Conceição Rocha, herança dos pais, o capitão-mor Ângelo Custodio da Rocha Medrado e sua 

esposa Efigênia Rita de Novais Sampaio, o que sugere que a ligação entre os Castelo Branco e 

os Rocha Medrado já vinha de longe.84  

No inventário da matriarca Ana Joaquina Áurea não consta exatamente o tamanho da 

propriedade nestas terras a que tinham direito os seus herdeiros, afirmando-se apenas que 

eram “diversas posses de terras nesta fazenda das Pedras, cujo número será adiante 

liquidado”. Este detalhamento prometido não foi feito, mas os avaliadores avaliaram aquelas 

terras também em 1:500$000. O restante dos bens eram apenas a casa de moradia da família, 

uma construção sólida e imponente em mau estado de conservação, mas que ainda valia 

800$000, e dois escravos adultos: Joaquim, 46 anos, que valia 400$000 e Tertuliano, 36 anos, 

avaliado por 500$000. A ausência de gados de qualquer espécie e outros bens não deve ser 

                                                 
82 APEB, Livro n° 4.692, registro n° 251, fls. 78-79; 
83 APEB, SJ, IT, n° 4/1444/1913/02, Inventário de Ana Joaquina Áurea da Conceição Rocha Castelo Branco, 
Xique-Xique, 1873. 
84 APEB, Livro n° 4.692, registros n° 245, 246, 248, 249, fls. 77-78.  
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vista com estranhamento, pois parte daquilo que Ana Joaquina Áurea e Félix Castelo Branco 

construíram ao longo da vida foi partilhado entre os herdeiros por ocasião da morte dele, que 

parece ter ocorrido mais de duas décadas antes da esposa. Ademais, completado um ciclo 

longo de existência, era comum uma diminuição do patrimônio, restando normalmente os 

bens de raiz. Apenas quando um dos cônjuges faleceu na faixa etária economicamente ativa 

pode-se surpreender nos inventários o pleno vigor do perfil patrimonial da família.  

Os bens deixados por Ana Joaquina Áurea foram divididos entre seus filhos: o 

tenente-coronel Félix José Leite Pereira Castelo Branco, domiciliado no município de Santo 

Antônio do Urubu e casado com Maria Joana Mariani Castelo Branco; Maria Rosa do 

Patrocínio Castelo Branco, 48 anos, solteira; e Efigênia Rita de Novais Castelo Branco 

Machado, casada com Fernando Olímpio Machado. Havia também os netos, representantes 

dos filhos falecidos, sendo eles: Eurípides Abelardo, 23 anos, Amélia Aristhéa, 22 anos, e 

Adelaide, 15 anos, que representavam o pai Ângelo Castelo Branco, e ainda Ana Joaquina 

Bela, em representação à mãe Ermelinda Bela. Na ocasião dessa partilha não houve nenhuma 

rusga entre os familiares, quer referente às terras da fazenda Jatobá ou da fazenda das Pedras, 

mesmo com o privilégio da herdeira Maria Rosa do Patrocínio, como o detalhamento da 

divisão dos bens demonstra, provavelmente por sua condição de mulher e solteira: 

 

1. Ao herdeiro José Alfredo Machado, por cabeça de sua mulher D. Anna Joaquina 

Bela Medrada Castelo Branco Machado: 

no valor das terras da fazenda Jatobá                  500$000 

retorno da herdeira D. Maria Rosa        675$000 

                   1:175$000 

2. Ao herdeiro Fernando Olympio Machado, por cabeça de sua mulher D. Efigênia 

Rita de Novais Castelo Branco: 

no valor das terras da fazenda Jatobá     500$000 

no valor das terras da fazenda das Pedras    323$000 

na torna da herdeira D. Maria Rosa     350$000 

                    1:175$000 

3. A herdeira D. Maria Rosa do Patrocínio Castelo Branco: 

no valor das terras da fazenda Jatobá     500$000 

a morada de Casas na fazenda das Pedras    800$000 

o Escravo Joaquim       400$000 

outro Escravo Tertuliano      500$000 

                                2:200$00085 

                                                 
85 APEB, SJ, IT, n° 4/1444/1913/02, Inventário de Ana Joaquina Áurea da Conceição Rocha Castelo Branco, 
Xique-Xique, 1873. 
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Herdaram por fim o igual valor de 1:175$000 os herdeiros do falecido Ângelo José 

Leite Pereira Castelo Branco, sendo que o quinhão de cada um deles ficou em 391$666, em 

terras da fazenda das Pedras. O filho mais velho da matriarca, Félix José Leite Pereira Castelo 

Branco, abriu mão da herança em favor dos outros herdeiros, visto que sua vida e suas 

propriedades giravam em torno dos municípios de Barra do Rio Grande, terra da esposa, 

Urubu e Macaúbas, e nestes dois últimos municípios ele estava investido da função de 

“Tenente-Coronel Chefe do Estado Maior e Guarda Nacional”.86 

Porém, praticamente cinco anos após o falecimento de Ana Joaquina Áurea, em 

setembro de 1877, faleceu sua filha Maria Rosa do Patrocínio, com cerca de 53 anos, solteira 

e sem deixar descendentes, e aí sim encenaram-se alguns conflitos. Os herdeiros eram 

exatamente os mesmo do espólio de sua mãe. Entre o patrimônio deixado por Maria Rosa 

estava a propriedade de três partes de terras, sendo elas: uma na fazenda das Pedras comprada 

a sobrinha Ana Joaquina Bela e a seu marido, o bacharel José Alfredo Machado, propriedade 

avaliada em 300$000, que a ela coube por herança da mãe; uma outra parte na mesma fazenda 

e comprada também a Ana Joaquina Bela e seu marido – que a ela coube por herança da tia 

pelo lado paterno Medrada Custódia da Conceição Rocha – avaliada em 100$000; e por fim, a 

terça parte da fazenda Jatobá, avaliada em 1:500$000, o mesmo valor que a fazenda toda 

recebeu cinco anos antes, o que pode indicar que na avaliação anterior o preço das terras fora 

rebaixado. O restante do patrimônio se circunscrevia à casa de pedras e coberta de telhas na 

fazenda das Pedras, que lhe coube no espólio da mãe, agora avaliada pela metade do valor 

anterior (400$000), quatro escravos adultos (1:100$000), 50 cabeças de gado (600$000), e por 

fim, uma dívida ativa no valor de 1:000$000, relativa a venda de um escravo.  

Mas existiam também dívidas a serem descontadas do espólio, algumas delas com 

negociantes de Jacobina. Estas e outras que se avolumaram por conta de gastos com a doença, 

e depois, com as despesas que foram feitas com seu sepultamento, somadas ainda as despesas 

do inventário, atingiram a cifra de 2:520$580, consumindo mais da metade do espólio, 

avaliado em 5:000$000. Todas elas foram saldadas pelo próprio inventariante e cunhado de 

Maria Rosa, Fernando Olímpio Machado, a sua própria custa e, portanto, ele tornou-se o 

grande credor no espólio da falecida. A partir daí deu-se a disputa pelas terras da fazenda 

Jatobá. No momento da partilha o sobrinho de Maria Rosa, Eurípides Abelardo Castelo 

Branco, solicitou em seu quinhão uma parte na fazenda argumentando da seguinte maneira: 

 

                                                 
86 Idem, Ibidem. 
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[...] fasendo parte dos bens inventariados a terça parte da fazenda denominada de 

Jatobá, em cuja fazenda o suppe. com juntamente com suas irmãs orphãns D. Amélia 

Aristhea Castello Branco e Adelaide de Novais Castello Branco crião gados e 

animais, pelo que não pode o suppe. prescindir de ter parte na dita fazenda, para não 

ser obrigado d’ali a retirada dos mesmos e bem assim de suas irmãns, e igualmente 

por ser o terreno fértil e próprio de lavoura, o que pretende o suppe. dedicar-se, e 

também por servir a fazenda de retiro da das Pedras no tempo da seca. A vista pois 

do esposto, requer o suppe.  a VSa. que por seo respeitável despacho mande juntar 

esta aos autos do inventário, para na feitura da partilha darem ao suppe. em seu 

quinhão huma parte na referida fazenda no valor de duzentos mil réis, acautelando 

assim o suppe.  os intereces de sua criação, e o de empregar-se na lavoura no referido 

terreno.
 87 

 

Entre outros fatores, a citação é ilustrativa do valor que representava no sertão ser 

dono de várias propriedades, como alternativa para o deslocamento de pessoas e animais em 

épocas de seca. No caso de Xique-Xique, ter terras em áreas diferentes do município, algumas 

delas em locais estratégicos – como as margens dos rios São Francisco e Verde e em 

determinados pontos da região serrana – representava também uma maneira de enfrentamento 

do clima ingrato. Esta estratégia, no entanto, só estava ao alcance dos segmentos sociais mais 

abastados. Enquanto as famílias de fazendeiros deslocavam-se de uma casa para outra dentro 

dos seus próprios domínios, conforme a intensidade da seca ou a época do ano, as famílias 

sem muitos recursos não raro migravam sem destino certo, fugindo da miséria “como aves de 

arribação”, retornando, porém, com o menor sinal de inverno.88  

Mas além do objetivo demonstrado em conseguir uma boa terra para a criação de seus 

gados e o cultivo de lavouras, e ainda ter um retiro em época de estiagem, é quase certo que o 

interesse de Eurípides Abelardo Castelo Branco nas terras da fazenda Jatobá fosse motivado 

também pelo ressentimento. Como disse, nos anos finais da década de 1850, a propriedade 

por inteiro estava nas mãos de seu pai, que parecia deter a preferência numa futura partilha. O 

fato de pela morte deste a fazenda ter retornado ao poder da velha matriarca dos Castelo 

Branco, que depois a legou as filhas e a outra neta, não deve ter deixado Eurípides muito 

conformado. Para seu alento, sua solicitação foi atendida no processo de partilha das terras na 

ocasião do inventário da tia. 

                                                 
87 APEB, SJ, IT, n° 7/3130/11, Inventário de Maria Rosa do Patrocínio Castelo Branco, Xique-Xique, 1879. 
88 Estratégias de enfretamento da seca nestes moldes também foram entrevistas por Vieira Júnior ao analisar a 
saga da família Aragão, fazendeiros no sertão do Ceará, da primeira metade do Oitocentos. VIEIRA JÚNIOR, 
Entre paredes e bacamartes, pp. 43-50.   
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A depreciação das fazendas pelo jogo das partilhas nos inventários, como neste caso 

da fazenda Jatobá, também era motivo constante de preocupação entre as famílias sertanejas 

de maiores recursos. Já demonstrei que uma alternativa utilizada por aqueles que eram 

senhores de vários domínios foi destinar a cada herdeiro uma propriedade diferenciada. Mas é 

evidente que foram poucas as famílias em Xique-Xique que tiveram essa condição, e isto está 

relacionado tanto ao fato da maior parte delas não possuir muitas propriedades quanto à 

questão do número grande de filhos que os casais deixavam. Esta foi uma estratégia seguida 

pelos Castelo Branco ainda por ocasião do falecimento do patriarca da família, Félix Castelo 

Branco. À época do recenseamento eclesiástico de Xique-Xique, Maria Rosa do Patrocínio 

Castelo Branco declarou ser a única dona de uma fazenda denominada Almas, localizada mais 

para o interior da caatinga, cuja extensão e limites ela ignorava, recebida “por legítima de seo 

pai o falescido Capitão Félix José Leite Pereira de Castello Branco”. Também sua irmã 

Efigênia Rita de Novais Castelo Branco era proprietária da fazenda das Queimadas, nas 

margens do rio São Francisco, “na freguesia de São Francisco das Chagas da Barra do Rio 

Grande, que lhe coube em partilha pelo fallecimento de seo Pai”. Da mesma maneira, o irmão 

mais velho de ambas, que tinha o mesmo nome do pai, declarou a propriedade de uma 

fazenda também margeando o São Francisco e denominada “Pixahuim”, localizada na mesma 

freguesia de Barra e que também lhe coube em partilha pelo falecimento do pai.89  

Com relação aos outros filhos, Ermelinda Bela e Ângelo Castelo Branco, não foi 

possível descobrir maiores informações a respeito das terras que ambos herdaram, mas é 

praticamente improvável que não tenham recebido cada qual sua fazenda, visto que o 

princípio legal da igualdade entre os filhos legítimos do matrimônio tendia a ser muito 

respeitado e não só entre os fazendeiros do sertão. Além disso, Félix Castelo Branco e sua 

esposa Ana Joaquina Áurea foram donos de vasto patrimônio fundiário na região. Uma prova 

disto é que além das várias fazendas divididas pelos filhos, após a morte do marido a 

matriarca vendeu outras partes em duas propriedades ao próprio genro, o coronel Ernesto. 

Estas partes de terras eram na fazenda da Conceição, onde ele e sua família passaram a 

residir, e no sítio vizinho denominado Alegre, localizado ao sul da Conceição. Provavelmente 

pouco depois de comprar estas propriedades à sogra, Ernesto aumentou a extensão delas em 

várias léguas adquirindo outras terras contíguas de um procurador da Casa da Ponte. 

                                                 
89 APEB, Livro n° 4.692, registros n° 251, fl. 78; n. 242-243, fls. 76-77; APEB, SCP, Agricultura, Livro n° 
4.660, Registros de terras da freguesia de São Francisco das Chagas de Barra do Rio Grande (1858), registro n° 
358-359, fl. 29. 
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Mas voltando a querela pela propriedade da fazenda Jatobá, para desalento de 

Eurípides Abelardo Castelo Branco o inventariante Fernando Olímpio Machado não 

concordou com a partilha, afirmando que as deliberações no processo, sobretudo aquelas 

feitas em torno das terras da fazenda, fugiam ao acordado anteriormente em família. Segundo 

sua versão dos fatos, Eurípides Abelardo aproveitou-se da ausência dos demais interessados 

para obter vantagens no processo de partilha. Em longa correspondência encaminhada à 

justiça, Fernando Olímpio Machado desenvolveu seus argumentos para barrar as pretensões 

do sobrinho, argumentos estes que permitem entrever a complicada rede de intrigas que as 

vezes envolviam os herdeiros das famílias proprietárias. Em primeiro lugar, o tio dissera não 

concordar que se destacasse “para aquelle herdeiro peticionário a parte de 200$ nas terras do 

Jatobá”, quando ele próprio era “já dono de quase toda a fazenda, que assim ficará 

depreciada”. Argumentou ainda que o sobrinho, bem como as suas irmãs, nunca tivera gados 

naquelas terras, nunca ali criara, e que este afirmou o contrário apenas para ter seu pedido 

deferido. Por heranças anteriores, conforme o tio, não só Eurípides Abelardo como as suas 

irmãs Amélia e Adelaide já possuíam “partes avultadas na fazenda das Pedras, onde está a 

criação única de todos três, e onde deverão concentral-a por meio de novas partes”. Em 

segundo lugar, pesava ainda na disputa o fato de Fernando Olímpio Machado figurar como o 

credor principal no inventário, conforme foi dito, pois como inventariante ele tomou para si as 

dívidas da falecida, agindo talvez de maneira calculada. Indignado ele afirmou que sendo 

“credor do casal de não pequena quantia, além de herdeiro”, assistia-lhe “o direito de reclamar 

os melhores bens” para o seu pagamento, visto não haver no espólio “dinheiro de contado”.  

Para legitimar ainda mais sua argumentação Fernando Olímpio procurou demonstrar 

como a partilha anterior prejudicava também as herdeiras Amélia Aristhéa e Adelaide, irmãs 

de Eurípides, principalmente a última, a quem não tocara parte “nem na casa das Pedras, nem 

nas terras respectivas, injustiça flagrante”, em sua opinião. Em seu plano de partilha do 

espólio de Maria Rosa, ele dissera basear-se “na melhor boa fé, menos por meo interesse, do 

que pelo das referidas herdeiras, que como mulheres, e uma ainda menor, são dignas de todas 

as attenções.” Neste seu propósito contava com um aliado importante entre os Castelo Branco, 

o tenente-coronel Félix José Leite Pereira Castelo Branco, conforme a correspondência 

enviada ao juiz de órfãos:  

 

Diz o Tenente Corel. Felix José Leite Pereira Castello-Branco, herdeiro do Casal de 

sua fallecida Irmã D. Maria Rosa do Patrocínio Castello-Branco, que tendo de 

proceder a partilha dos bens inventariados e lhe não convindo ser aquinhoado em 
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nenhum d’elles por existirem neste Termo, que não é o de sua residência, nem tão 

pouco se retalhem entre muitos a casa e terras, sita na Fasenda das Pedras; quer por 

isso seja essa casa e terras adjudicadas às sobrinhas Amélia e Adelaide, inda que 

tanto lhes não caiba, embora se lhe faça quinhão no que de mais lhe tiver sido dado e 

houverem ellas de tornar.90 

 

O requerimento, em verdade, não fora enviado pelo herdeiro Félix Castelo Branco, 

mas pelo próprio Fernando Olímpio Machado que também era o seu procurador. De todo 

modo, a conciliação de ambos em torno da partilha – um como inventariante e o outro “como 

herdeiro mais velho e autorizado” – minava pouco a pouco as chances de que as pretensões de 

Eurípides Abelardo fossem atendidas. De maneira veemente, no final de sua extensa 

argumentação, o inventariante circunstanciava pormenorizadamente como deveria ser feita a 

partilha do espólio de Maria Rosa:  

 

[...] requeiro a adjudicação de toda a parte da fazenda Jatobá para mim, a da Casa das 

Pedras em partes iguais para as herdeiras Amélia e Adelaide e ainda para cada uma 

dellas uma posse de terra, pelo menos no valor de cem mil reis, na mesma fazenda, 

sem prejuízo da adjudicação da escravinha - Marciana - que já foi dada e deve ainda 

sê-lo à menor Adelaide, ficando o herdeiro Eurípedes com o seu quinhão inteiro em 

terras da referida fazenda das Pedras [...]91 

 

Para sua tranqüilidade, na segunda partilha prevaleceu o acordo que, segundo ele, fora 

firmado com a anuência do conjunto dos herdeiros, dividindo-se o espólio de Maria Rosa do 

Patrocínio mais ou menos nos moldes do exposto acima. Na verdade, Eurípides Abelardo 

Castelo Branco foi ainda mais tolhido em seus planos do que ele esperava e do que aparece na 

argumentação do inventariante. O quinhão a que ele e cada uma das irmãs tinham a herdar da 

tia era de 206$618, mas não lhe foi transmitida nenhuma parte de terras, quer na fazenda das 

Pedras onde já tinha possessões, quer na fazenda Jatobá, motivo de sua cobiça. O bem mais 

valioso que recebeu foi o escravo Feliciano, crioulo, 47 anos, avaliado em 200$000. O 

restante do quinhão era formado por pequenas quantias a serem repostas pelos outros 

herdeiros.  

No caso das irmãs de Eurípides Abelardo, essas foram de fato amparadas com toda a 

atenção pela condição de mulheres, conforme previa o argumento do inventariante e como 

pode ser averiguado pelos bens que receberam. À herdeira “D. Amélia Aristhea Castelo 

                                                 
90 APEB, SJ, IT, n° 7/3130/11, Inventário de Maria Rosa do Patrocínio Castelo Branco, Xique-Xique, 1879. 
91 Idem, Ibidem. 
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Branco” coube uma parte na velha casa de moradia dos Castelo Branco na fazenda das Pedras 

na quantia de 300$000, e no mesmo valor uma parte nas terras da fazenda, o que totalizava 

600$000. Como a parte a que tinha direito na herança era de 206$618, deveria repor aos 

demais herdeiros a quantia de 393$382. Também no caso da irmã, “D. Adelaide de Novais 

Castelo Branco”, o quinhão foi organizado no sentido de totalizar 600$000, devendo repor o 

mesmo valor aos outros herdeiros. Ela recebeu a escravinha Marciana como estava previsto 

na primeira partilha, avaliada por 400$000, e ainda 100$000 na posse da casa e o mesmo 

valor em terras da fazenda das Pedras. Em resumo, as irmãs de Eurípedes Abelardo acabaram 

herdando por inteiro tanto a parte de terras da fazenda das Pedras quanto à casa da mesma 

fazenda. E a maior parte daquilo que elas tinham que repor aos outros herdeiros da falecida 

ficaram devendo ao tio Félix José Leite Pereira Castelo Branco, que demonstrou não se 

importar em abrir mão da sua própria herança em benefício delas. A terça parte da cobiçada 

fazenda Jatobá, efetivamente, foi dada para pagamento das dívidas da falecida, que haviam 

sido resgatadas pelo cunhado Fernando Olimpio Machado. Este, portanto, foi o vencedor na 

disputa pelas terras.92 

De qualquer forma, mesmo que tivesse herdado uma parte na fazenda Jatobá como 

desejava, Eurípides Abelardo Castelo Branco não poderia dedicar-se por muito tempo quer à 

criação de gado quer à lavoura naquelas terras ribeirinhas. Cerca de cinco anos após terem-se 

inventariado os bens por morte de sua tia Maria Rosa do Patrocínio ele fora assassinado 

dentro da própria casa da fazenda das Pedras herdada por suas irmãs. O autor do delito foi um 

ex-escravo da família, que fora preso e julgado pelo crime. Essa história, no entanto, será 

relatada em outro momento.93 As irmãs de Eurípides Abelardo, entretanto, ainda viveriam 

naquelas terras ribeirinhas por muitos anos. Mais de 40 anos depois que ocorreram as disputas 

em família pelo espólio de Maria Rosa do Patrocínio Castelo Branco, no recenseamento das 

propriedades rurais do Brasil, realizado em setembro de 1920, tanto Amélia quanto Adelaide 

Castelo Branco ainda aparecem como proprietárias da fazenda das Pedras.94 

 

1.6 A INTERIORIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS NA PAISAGEM SERTANEJA 

 

Ainda na primeira metade do Oitocentos a fronteira agrícola se deslocaria também 

para outros pontos do município de Xique-Xique, para além das imediações do curso do rio 

                                                 
92 Idem, Ibidem. 
93 APEB, SJ, Processos-crime, n° 2/65/10, Homicídio, vítima: Eurípides Abelardo Castelo Branco, réu: Sebastião 
Augusto da Rocha, Xique-Xique, 1884.   
94 BRASIL, Recenseamento do Brazil, p. 235. 
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São Francisco. O fluxo de ocupação da terra intensificou-se entre os anos 1820 e 1840, 

sobretudo, no contexto do processo de desagregação dos domínios da Casa da Ponte, 

conforme venho demonstrando. Através de transações realizadas primeiramente com os 

herdeiros do latifúndio e depois com o capitão Manoel Joaquim Pereira de Castro e, por fim, 

com o comandante-superior Ernesto Augusto da Rocha Medrado, várias famílias adquiriram 

propriedades mais afastadas do circuito de heranças familiares que caracterizava a área 

ribeirinha à época do recenseamento eclesiástico. Por volta do mesmo período em que se 

assistia na região o desmembramento efetivo dos antigos domínios da Casa da Ponte, um fato 

contribuiu significativamente para a atração de pessoas e algum capital para Xique-Xique e 

para a intensificação de outras fronteiras de povoamento. Trata-se da descoberta de ouro e 

diamante nas encostas da serra do Assuruá em meados da década de 1830.   

Desbravando o interior da caatinga, alguns veios importantes de água surgiam aqui e 

acolá na paisagem árida do imenso território da freguesia e muitas áreas se destacavam por 

possuir férteis planícies e terrenos agrícolas nas encostas de baixa e média altitude da região 

serrana. Esta região, como foi dito, era dominada pelos sítios, coexistindo ali, certamente, 

famílias que se estabeleceram pagando rendas ao senhorio da Casa da Ponte e outras que 

simplesmente foram deitando roças nos vales que se abriam em meio às serras. Quando José 

Joaquim de Jesus adquiriu nesta área os sítios contíguos denominados de Gentio e Pau 

d’Arco, comprados ao capitão Manoel Joaquim Pereira de Castro e sua esposa Maria Joana da 

Rocha Guerreiro e Castro, em 1839, estas propriedades estavam relacionadas no “Livro de 

Tombamento pelos números setenta e seis, e cento e treze, de que pagava renda Maria de 

Jesus do Sacramento”. No ano anterior, 1838, José Joaquim também adquiriu do mesmo casal 

um outro sítio chamado Santana e vizinho ao Gentio, “confrontado no Livro de Tombamento 

pelo número cinqüenta e cinco”.95 Estas informações se referem ao tombamento das 

possessões da Casa da Ponte na região, feito em 1819, e como Maria de Jesus do Sacramento, 

existiam muitas outras pessoas que arredavam terras no sertão àquela Casa antes do processo 

de venda. 

Também as margens do rio Verde e os terrenos localizados nas suas proximidades 

abrigavam, em meados do século XIX, não apenas o remanescente dos grupos indígenas da 

região, de que dava conta a Câmara Municipal em 1849. Ali estavam assentadas famílias de 

origens variadas – vivendo distanciadas do burburinho ribeirinho e das disputas políticas que 

                                                 
95 APEB, Livro n° 4.692, registros n° 8, fl. 7; n° 9, fl. 8. 
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se encenavam na vila – cultivando roças de milho, feijão, mandioca e outras lavouras e 

criando seu gado.  

Ainda mais para o interior da caatinga, na fazenda denominada Pontal, Félix 

Gonçalves Chaves e sua esposa Ana Francisca de Oliveira viviam na companhia das três 

filhas – Efigênia, Joanna Carolina e Maria Francisca – criando gado vacum e cavalar nesta e 

nas terras da fazenda vizinha, denominada de Santo Euzébio, que pertencia metade a ele e a 

outra metade a seu irmão, Antônio Gonçalves da Rocha Chaves. Ambas foram compradas aos 

herdeiros da Casa da Ponte no início da década de 1840. A declaração das terras não 

menciona a extensão de nenhuma das fazendas, mas quando Félix Gonçalves Chaves faleceu 

em 1858, as duas terras foram avaliadas no conjunto por 400$000, e as criações somavam 52 

cabeças de gado bovino e 24 de gado cavalar. Em termos de comparação, considerando que 

na época a cabeça do gado bovino alcançou a alta soma de 20$000, com o valor das terras era 

possível adquirir apenas 20 cabeças.96 

O irmão de Félix, Antônio Gonçalves da Rocha Chaves, morava distante dele algumas 

léguas no lugar denominado de Passagem do Rio Verde – estrada para a cidade da Bahia – 

juntamente com a esposa Maria Clara dos Anjos Mimosa e o filho Pedro. Entre outras 

culturas, a família cultivava o milho que lhes rendeu a produção de “vinte e uma quartas de 

farinhas de milhos” na colheita de 1849. A principal atividade de Antônio Chaves, no entanto, 

era o comércio de gado e, segundo sua própria afirmação em uma carta anexada ao seu 

inventário, o “seu encosto” era o de vender para ser feliz. Ainda assim ele adquiriu a metade 

das terras da fazenda Santo Euzébio juntamente com o irmão, em 1841, e ainda outros dois 

sítios denominados de “Chapada e Arrecifes”, provavelmente comprados no mesmo período, 

propriedades vizinhas umas das outras e que no conjunto totalizavam oito léguas espalhadas 

pelo interior da caatinga, “com suas benfeitorias de currais e manga” que valiam 900$000, em 

1850. Neste período, Antônio Chaves possuía 166 cabeças de gado bovino e nove de gado 

cavalar. Considerando que a cabeça de gado foi avaliada por 15$000 no inventário, o valor 

das terras equivalia ao preço de 60 cabeças de gado vacum.97 

Não muito distante dali, na fazenda Tiririca (atual cidade de Itaguaçu da Bahia), 

construiu-se a descendência do casal Alberto Pires Maciel (ou Pires de Carvalho), e Felícia 

Maria da Conceição. Segundo divulga a memória local e os pesquisadores da genealogia 

                                                 
96 Na época do falecimento de Félix Gonçalves Chaves, a “grande seca 1860” já se fazia anunciar e por isto o 
elevado valor da cabeça de gado (20$000) no seu inventário. Em outros períodos as avaliações oscilavam entre 
10$000 e 12$000. APEB, Livro n° 4.692, registro n° 38, fl.16; APEB, SJ, IT, n° 08/3280/08, Inventário de Félix 
Gonçalves Chaves, Xique-Xique, 1858. 
97 APEB, SJ, IT, n° 07/3128/01, Inventário de Antônio Gonçalves da Rocha Chaves, Xique-Xique, 1850. 
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regional, ele era um português que se estabeleceu primeiramente na região de Jacobina e ela 

uma índia aprisionada ainda criança na serra do Assuruá por vaqueiros de um proprietário 

local, cuja família a criou e educou até o casamento, ocorrido talvez na primeira década do 

século XIX. A história de Alberto Pires se confunde com a de outros tantos migrantes que 

atravessaram o Atlântico em busca de melhores condições de vida, geralmente procurando se 

integrar à produção agrária, não raro sem recursos materiais para iniciar o empreendimento, e 

chegando aos trópicos encontraram acolhimento na vastidão do São Francisco. Consta que ele 

migrou para a região de Xique-Xique procurando adquirir terras, e deve ter comprado a 

fazenda Tiririca, com quatro léguas de comprimento e duas de largura, ao coronel Ernesto.98  

As reminiscências de memórias desencontradas acerca da história do casal Alberto e 

Felícia, divulgada em grau mítico, salientam que os seus descendentes chegaram a 24 filhos, 

que se juntando à outras famílias contribuíram para o povoamento de várias localidades 

vizinhas, se espalhando por áreas dos atuais municípios de Itaguaçu da Bahia, Central e Uibaí. 

Sobre a existência de tão numerosa prole, no entanto, não foi encontrada nenhuma evidência 

que a comprove, mas posso afirmar com relativa segurança que Alberto e Felícia tiveram pelo 

menos 17 filhos, que estão aleatoriamente relacionados no inventário de um filho do casal, 

Luis Carlos de Carvalho, falecido no arraial de Tiririca, em 1858, sem deixar descendentes, 

época em que os próprios Alberto e Felícia já eram falecidos.99 

E assim outros exemplos de famílias que foram responsáveis pela interiorização da 

ocupação das terras do município de Xique-Xique vão emergindo das fontes. Ainda mais para 

o interior, geralmente acompanhando o desenho das serras, outras se estabeleceram. Não raro 

a decisão de migrar era um empreendimento que poderia envolver vários membros de uma 

mesma família. Quando Venceslau Pereira Machado resolveu descer a serra do Assuruá com 

a esposa Francisca Rita da Rocha, nos anos finais da década de 1840, não só os filhos 

solteiros acompanharam o casal, como também alguns já casados com suas respectivas 

famílias. A decisão foi empreendida principalmente em acordo com o genro José Pereira 

                                                 
98 As informações contidas no registro da fazenda Tiririca não incluem a forma de aquisição daquelas terras por 
parte do casal Alberto e Felícia. Porém, na memória da região é ponto pacífico que estas foram compradas ao 
coronel Ernesto, relato que tem grande possibilidade de ser verdadeiro. APEB, Livro n° 4.692, registro de terra 
n° 162, fl. 51. 
99 Mesmo trazendo diversos equívocos, frutos de generalizações, alguns aspectos da genealogia da região podem 
ser vistos em ROCHA, Osvaldo de Alencar. Canabrava do Gonçalo: uma vila do Baixo Médio São Francisco. 
Brasília: Ed. do Autor, 1988. No inventário de Luis Carlos de Carvalho estão listados os seus irmãos: João 
Pereira de Carvalho, Agostinha Maria, José Pereira de Carvalho, Manoel Pires Maciel, Pedro Pires Maciel, 
Bernardino Pires Maciel, Francisca Maria, Maria do Espírito Santo, Anna Maria, Benedito Pires Maciel, Porfírio 
Pires Maciel, Joaquim Pereira de Carvalho, Francisco Xavier Pires Maciel, e ainda Joaquim Pires Maciel, 
Deodata Maria e Francisco Pires Maciel, os três já falecidos no período. APEB, SJ, IT, n° 08/3280/05, Inventário 
de Luis Carlos de Carvalho, Xique-Xique, 1858. 
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Machado, que era casado com a prima Isabel Pereira da Rocha, a primogênita dos 12 filhos do 

casal. Juntos os casais adquiriram uma propriedade localizada nas proximidades da serra da 

Laranjeira, no ano de 1847, comprada a Ernesto Augusto da Rocha Medrado e batizada de 

sítio da Canabrava, depois chamada de fazenda Canabrava do Gonçalo, onde está atualmente 

a cidade de Uibaí, tocando a cada casal metade das terras.  

Consta que os familiares de Venceslau Machado moravam até essa época no lugar 

chamado São Domingos, na região da serra do Assuruá, e dali partiram a procura de um local 

mais tranqüilo onde pudessem cultivar suas lavouras. Naquela região do Assuruá, cerca de 

dez anos antes, foram descobertas as minas de ouro e diamantes, atraindo grande contingente 

de pessoas para trabalhar nos garimpos. Venceslau Machado, entretanto, não conviveu por 

muito tempo entre os seus familiares na recém adquirida Canabrava. Pouco mais de dois anos 

após a compra das terras ele faleceu, deixando ali a esposa Francisca Rita da Rocha e seus 

filhos e netos. No inventário autuado em fevereiro de 1850, a metade do sítio da Canabrava 

que pertencia a Venceslau e Francisca foi avaliada em 500$000, “contadas as suas 

benfeitorias e fruteiras”. Nestas benfeitorias devia estar incluída a casa de moradia da família, 

pois nenhuma construção foi mencionada em separado. Aliás, os únicos bens que aparecem, 

além das terras e benfeitorias do sítio, são: um cavalo russo velho, avaliado por 16$000, e três 

escravos que valiam juntos 850$000 e que provavelmente formavam uma família – a mãe 

africana chamada Maria, 25 anos, e os filhos Antônio, 12 anos, e Manoela, um ano de vida.100 

 Quatro anos após a morte de Venceslau Machado, em 1854, seu cunhado Raimundo 

José da Rocha também migrou com sua família para a vizinhança da Canabrava, comprando 

as terras ao norte denominadas de Riacho de Areia (atual distrito de Hidrolândia, município 

de Uibaí), também ao “coronel Ernesto” e sua esposa. Também na vizinhança do Riacho de 

Areia e da Canabrava, Gonçalo José dos Santos adquiriu as terras do sítio Olho d’Água, com 

duas léguas de comprimento e duas de largura, compradas “ao Coronel Ernesto Augusto da 

Rocha Medrado por um conto e duzentos mil reis” (1:200$000), provavelmente entre o final 

dos anos 1840 e o início da década seguinte.101 

 Quando Isabel Pereira da Rocha ficou viúva, em 1886, mais de três décadas após a 

morte do pai, as terras da Canabrava tinham valorizado bastante. No inventário de Venceslau, 

em 1850, a metade das terras foi avaliada em 500$000, inclusive com as benfeitorias e 

plantações de frutas. Já no inventário do genro José Pereira da Rocha, autuado em Gentio do 

Ouro, em 1886, “a metade dos terrenos da fazenda Canabrava” já valiam 1:500$000. Os bens 

                                                 
100 APEB, SJ, IT, n° 07/3127/23, Inventário de Venceslau Pereira Machado, Xique-Xique, 1850. 
101 APEB, Livro n° 4.692, registros n° 47, fls. 17-18; n° 103, fl. 34. 
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do espólio do casal demonstram que a decisão de migrar de São Domingos e montar uma 

unidade produtiva mais afastada da vila de Xique-Xique fora bem sucedida. Além das terras 

da Canabrava, Isabel e José adquiriram posteriormente “uma fazenda extremada denominada 

Sam Gabriel, havida por compra ao fallecido Doutor José Alfredo Machado e sua mulher, 

pela quantia de um conto de reis” (1:000$000). Mas em 1886, a família continuava vivendo 

na Canabrava, e ali criava 132 cabeças de gado bovino. José Alfredo Machado era genro de 

Ernesto Augusto da Rocha Medrado e a fazenda São Gabriel, que originou a atual cidade de 

São Gabriel, foi herança do grande patrimônio fundiário que ele constituiu a partir da venda 

dos domínios da Casa da Ponte.102 

 

1.7 ESTRATÉGIAS DE PODER: A CONCENTRAÇÃO DA TERRA 

 

Mesmo levando em consideração a não obrigatoriedade de grandes extensões de terra 

para a criação do gado, e considerando também todo o retalhamento que foi ocorrendo nas 

terras de Xique-Xique, no decorrer da primeira metade do século XIX, ainda assim 

permaneciam alguns domínios que, para os padrões regionais, podem ser considerados 

latifúndios, grande parte deles improdutivos por ocasião do recenseamento eclesiástico. Estas 

grandes propriedades estavam particularmente encravadas no interior da caatinga e a maior 

parte delas pertencia a um único casal – Ernesto Augusto da Rocha Medrado e sua esposa 

Ermelinda Bela da Rocha Medrado Castelo Branco. Eles faziam parte de famílias tradicionais 

na hierarquia social e na cartografia política do vale do São Francisco. Ela era filha do capitão 

Félix José Leite Pereira de Castelo Branco e de Ana Joaquina Áurea da Conceição Rocha 

Castelo Branco, que a essa altura já dispensam maiores comentários. Ele era filho de Ângelo 

Custódio da Rocha Medrado e Efigênia Rita de Novais Sampaio (aparece também como 

Novais Medrado), cujas origens estavam ligadas à famílias da região de Rio de Contas.  

O pai de Ernesto Augusto fez parte dos quadros da milícia de Xique-Xique, assumindo 

no início do século XIX o posto de capitão-mor do “Terço das Ordenanças do Julgado de 

Chique-Chique”, criado em 1795. A indicação para o posto partiu de José da Silva Magalhães, 

ouvidor da comarca de Jacobina, da qual Xique-Xique fazia parte. O governador e capitão-

general da capitania da Bahia, Francisco da Cunha Menezes, “do Conselho de Sua Alteza 

Real”, acatou a indicação e a carta patente circunstanciava os serviços prestados para merecer 

o posto. Ângelo Custódio se destacara “por seu valor e capacidade” e dera  

                                                 
102 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/17, Inventário de José Pereira da Rocha, Xique-Xique, 1886. 
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[...] provas de sua fidelidade e Christandade, fazendo destruir hum corpo de quarenta 

facinorozos que da cidade do Maranhão, se havia retirado para os Sertoens da beira 

do Rio de S. Francisco, prendendo a vinte e dous homens do mesmo corpo, os quais 

de ordem do Governador daquela Capitania forão a ella remetidos, dispendendo 

nesta importante diligencia da sua fazenda [...]103  

 

No período outros nomes de famílias de posição social destacada também estavam 

investidos de funções militares e sob o comando do capitão-mor Ângelo Custódio. Era o caso, 

por exemplo, de Álvaro Antônio de Campos a quem foi confiado, em 1804, o posto de 

sargento-mor daquele Terço das Ordenanças; de Felix José Monteiro, nomeado no mesmo ano 

para o “Posto de Capitão da Companhia de Distrito da Travessia até o Jacaré de baixo e Rio 

Verde de baixo”; de Fortunato José da Rocha, nomeado em 1806 para o “Posto de Alferes da 

Companhia do Rio Verde de baixo”; de Bernardo de Magalhães e Souza que, em 1804, 

assumiu o “Posto de Capitão da Companhia da Suacica até o Morro do Paramirim Rio 

acima”, entre outros.104 Assim como o pai, Ernesto Augusto da Rocha Medrado também 

“serviu” à vila desempenhando funções militares e políticas. Ele foi comandante-superior da 

Guarda Nacional de Xique-Xique e foi eleito vereador já para o primeiro corpo legislativo, 

após a instalação da vila em 1834, continuando no posto por muitos anos. No cotidiano devia 

ser comumente tratado por “coronel Ernesto”, pois assim ficou imortalizado na memória 

regional, que também o guardou como o maior proprietário de terras que houve em Xique-

Xique, o que condiz perfeitamente com os documentos encontrados. No recenseamento 

eclesiástico, em apenas uma das declarações, Ernesto Augusto aparece como proprietário: 

 

[...] de todas as sobras de terras que sobrar das já vendidas, assim como todas as 

terras que faltarem por vender-se neste Município, as quaes comprara ao Tenente 

Coronel Manoel Joaquim Pereira de Castro e sua Mulher Dona Maria Joanna da 

Rocha Guerreiro e Castro, por escriptura pública aos nove de Novembro de mil oito 

centos e quarenta e seis.105 

   

                                                 
103 APEB, SM, PR, II Catálogo de Eduardo de Castro e Almeida, Documentos Avulsos da Capitania da Bahia, 
Filme n° 132 (1805-1805), doc. 27.653 e 27.654. O catálogo de Castro e Almeida foi publicado pela Biblioteca 
Nacional. Ver ALMEIDA, Eduardo de Castro e (org.) Inventário dos documentos relativos ao Brasil existentes 

no Archivo de Marinha e Ultramar de Lisboa. Organizado para a Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro. 8 v. 
Rio de Janeiro: Officinas Graphicas da Bibliotheca Nacional, 1913-1918. 
104APEB, SM, PR, II Catálogo de Eduardo de Castro e Almeida, Documentos Avulsos da Capitania da Bahia, 
Filme n° 142, (1807-1807), doc. 30.026 e 30.027; Idem, Filme n° 138 (1806-1806), doc. 29.046, 29.047, 29.051 
e 29.052; Idem, Filme n° 132 (1805-1805), doc. 27.751 e 27.752. 
105 APEB, Livro n° 4.692, registro n° 244, fl. 77. 
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Esta declaração demonstra claramente o que ocorreu no processo de extinção dos 

domínios da Casa da Ponte, em algumas áreas do sertão baiano, no século XIX: um ou dois 

proprietários beneficiaram-se em demasia, adquirindo grandes áreas do antigo latifúndio e 

revendendo-as posteriormente em parcelas bem menores às famílias da região. Sob esse 

aspecto, no caso de Xique-Xique, a situação que chama a atenção primeiramente é a de 

Manoel Joaquim Pereira de Castro, nome que mais aparece entre os anos 1830 e 1840 nas 

transações comerciais das terras do município. Algumas informações indicam que Pereira de 

Castro era um dos procuradores da Casa da Ponte substabelecido na região nesse período, 

como informa o registro de propriedade de Félix Gonçalves Chaves em que constam as terras: 

 

[...] da Fasenda denominada Pontal e metade da de Santo Euzébio, que a houve por 

compra a Casa do Conde da Ponte, pela pessoa de seu bastante Procurador o 

Cappitão Manoel Joaquim Pereira de Castro, por escriptura publica passada em cinco 

de Maio de mil oito centos e quarenta e hum.106    

 

Mas outros indícios levam a crer também que Pereira de Castro adquiriu para si 

próprio grande extensão de terras do antigo latifúndio, pois em todos os demais registros ele e 

sua esposa, Maria Joana da Rocha Guerreiro e Castro, foram mencionados como “outorgantes 

vendedores” das terras de sítios e fazendas, não mais havendo menção a uma ligação das 

terras vendidas com a Casa da Ponte como consta obrigatoriamente nos demais registros em 

que a Casa esteve envolvida. Infelizmente, não contando com as escrituras de compra e venda 

de Xique-Xique, várias dúvidas não puderam ser esclarecidas.  

Manoel Joaquim Pereira de Castro era natural da freguesia “do Santíssimo Sacramento 

das Minas de Rio de Contas”, nascido em 1796. O seu pai, o português Joaquim Pereira de 

Castro, foi um dos procuradores da Casa da Ponte, substabelecido para negociar terras no 

sertão, a partir de 1807. Decerto foi a partir deste poder conferido ao seu pai que Pereira de 

Castro passou a negociar e a comprar propriedades dos herdeiros da Casa da Ponte no médio 

São Francisco, especialmente em Xique-Xique. Isto foi facilitado também porque sua esposa, 

Maria Joana, era natural da região, nascida em 1802, em Pilão Arcado, filha do capitão 

Francisco Guerreiro e de Ludovina Maria da Rocha.107 Nos anos 1840, a família Guerreiro 

envolveu-se em uma luta insana com outra poderosa família da região, os França Antunes, 

                                                 
106 Idem, Ibidem, registro n° 38, fl.16. 
107 CASTRO, Samuel Cândido de Oliveira. Tesouro de família: histórias, estória e genealogia. Olímpia: S. C. de 
O. Castro, 2002, pp. 108-109. Pude aprofundar as informações sobre Manoel Joaquim Pereira de Castro graças à 
generosidade do professor Erivaldo Fagundes Neves que, muito atencioso, forneceu bibliografia e cedeu suas 
próprias anotações de documentos do arquivo de Rio de Contas, pelo que muito agradeço.  
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que duraria mais de cinco anos. Trata-se do conflito entre o comendador Militão Plácido de 

França Antunes, e sua gente, e os filhos e aliados do português Bernardo José Guerreiro, 

motivado, entre outros fatores, pela disputa de prestígio político e pessoal da parte dos 

potentados ribeirinhos. Pereira de Castro também se envolvera nos conflitos que se encenaram 

a partir de Pilão Arcado, conforme Urbino Vianna: 

 

O Tenente-Coronel Manoel Joaquim Pereira de Castro, Capitão-mor de Villa Velha, 

residente na fazenda Alecrins de Caraybas, perto quatro léguas de Santo Antônio de 

Paramirim, Arraial do Ribeiro, era casado com D. Maria Joanna da Rocha Guerreiro 

e Castro, portanto da família inimiga de Militão.108 

 

Este autor relata que o seu próprio pai presenciou na vila de Lençóis uma tentativa de 

assassinato, praticado por Militão Plácido, contra Manoel Joaquim Pereira de Castro que fora 

a negócios à região das Lavras. Devido a uma proteção de amigos de Pereira de Castro o 

atentado não deu certo, mas houvera um outro, praticado em sua própria fazenda Alecrins. O 

outro ataque também fracassara, tendo em vista que os dois encarregados do serviço foram 

descobertos e depois confessaram “a empreitada, paga por ambos, com a própria vida”.109  

Nos registros de terras das vilas vizinhas a Xique-Xique (Barra do Rio Grande, Sento-

Sé e Pilão Arcado), não consta nenhuma menção a propriedades de Pereira de Castro e sua 

esposa. É possível que suas propriedades estivessem concentradas na freguesia de Morro do 

Fogo, já que a fazenda Alecrins, referida por Vianna, fazia parte desta freguesia. Também em 

Morro do Fogo ele figurou como procurador da Casa da Ponte, mas também vendeu diversas 

parcelas de suas próprias terras. Vários registros referem-se a propriedades que limitavam 

com os seus domínios na região. Por exemplo, em junho de 1857, Manoel Francisco da Cunha 

declarou possuir na “Freguesia de Nossa Senhora do Carmo do Morro do Fogo, na Fazenda 

dos Alecrins huma parte de terra a qual se extrema ao nascente com o Tenente Coronel 

Manoel Joaquim Pereira de Castro”.110 Na região de Xique-Xique, as negociações das terras 

casal ficaram a cargo de procuradores, sendo o principal deles o padre Marciano José da Silva 

Rocha, mas também Pedro Manoel da Silva e Albuquerque e Floris Antônio de Campos – 

filho ilegítimo do capitão-mor Álvaro Antônio de Campos, que aparece nos anos 1820 como 

procurador da Casa da Ponte. Decerto com capital disponível, Pereira de Castro pôde investir 

na aquisição de parte do patrimônio fundiário que ele próprio estava encarregado de vender, 
                                                 
108 VIANNA, Urbino. Bandeiras e sertanistas bahianos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1935, pp. 97. 
109 Idem, Ibidem, p. 98. 
110 APEB, SCP, Agricultura, Livro n° 4.753, Registros de terras da freguesia de Nossa Senhora do Carmo do 
Morro do Fogo (1857-1859), registros n° 43, fl. 34. 
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lucrando depois com negociações parceladas dos sítios e fazendas, até liquidar por completo 

seus próprios domínios. Em Xique-Xique, esta liquidação parece ter ocorrido em 1846, 

conforme os registros, quando ele transferiu por venda ao coronel Ernesto todas as terras por 

venderem-se no município.111 

TABELA 5 
TERRAS NEGOCIADAS EM XIQUE-XIQUE POR MANOEL JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO  

PROPRIEDADES COMPRADORES ANO  

Sítio Santa Annaa José Joaquim de Jesus 1838 

Sítios Gentio e Pau d’Arcoa José Joaquim de Jesus 1839 

Sítio Tranqueirasa João da Silva Pereira 1838 

Sítio Tiriricaa João da Silva Pereira 1838 

Fazendas Pontala e Santo Euzébiob Félix Gonçalves Chaves 1840 

Sítio Palmeirinhaa Antônio Manoel de Almeida 1837 

Sítio São Franciscoa Manoel da Silva Paiva 1839 

Sítio Olho d’Águaa João de Miranda Neves 1838 

Sítio Boqueirãoa Ignácio da Silva Paiva 1837 

Sítio Terraa Ignácio da Silva Paiva 1838 

Fazenda Saco dos Boisc Antônio Pereira Bastos e Silva 1838 

Fazenda Saco dos Boisc Francisco da Cunha e Silva 1838 

Sítio Imbaúbaa José Gomes Lima 1839 

Sítio Contendasd Manoel Pereira Lima 1844 

Sítio Marimbondod Antônio Guedes de Sousa 1844 

Sítio Cafundóa José Alves de Abreu - 

Sítio Capãoa Raimundo Cardoso e Silva e outros 1841 

Fazenda Carnaúbasa Ernesto Augusto da Rocha Medrado 1841 

Fazenda Vacariaa Ernesto Augusto da Rocha Medrado - 

Fazenda Conceiçãoa Ernesto Augusto da Rocha Medrado - 

Sítio Alegrea Ernesto Augusto da Rocha Medrado - 

Sobras de terras vendidas e aquelas por vender Ernesto Augusto da Rocha Medrado 1846 

Fonte: APEB, Livro n° 4.692, Registros de terras da freguesia de Xique-Xique (1857-1859).  
a referente às terras do sítio ou fazenda. 
b refere-se à metade das terras de sítio ou fazenda. 
c refere-se à metade de um quarto de légua de terras na fazenda. 
d referente a uma parte de terras de sítio ou fazenda. 

 

No período em que foi feito o recenseamento em Xique-Xique, Manoel Joaquim e 

Maria Joana já não possuíam ali nenhuma propriedade. Ernesto Augusto seria então o maior 

proprietário e ao longo das décadas de 1840 e 1850 negociou terras com outras famílias. Em 

10 de fevereiro de 1848, no lugar chamado Casa das Pedras, onde Ernesto Augusto morava, 

                                                 
111 APEB, Livro n° 4.692, registro n° 244, fl. 77. 
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fechou-se o negócio em torno do sítio denominado Brumado, comprado por José Alves 

Carneiro pelo valor de 100$000. Foram testemunhas da negociação Antônio Joaquim Certão, 

Lucas Evangelista Barbosa e Ângelo Custódio da Rocha Medrado (homônimo do pai de 

Ernesto Augusto e talvez seu irmão). No ano anterior, em março de 1847, o mesmo José 

Alves Carneiro, juntamente com Ângelo José de Queiroz, já havia adquirido de Ernesto 

Augusto as “sobras do sítio denominado Sacatruz”, pelo preço de 50$000, negócio também 

realizado na Casa das Pedras e testemunhado por João Caetano Martins, Cornélio Plácido de 

França Antunes e Francisco Nolasco de França Antunes, estes últimos filhos de Militão. 

Outras famílias já eram proprietárias de terras havia anos e adquiriram de Ernesto apenas “as 

sobras” de suas propriedades. Por exemplo, Cipriano Alves de Sousa comprou a quinta parte 

do sítio Toca, da Casa da Ponte, em 1825. Mais de duas décadas depois, em 1848, ele 

comprou “uma parte de terra no lugar que se denomina Toca, cuja terra foi sobra que lhe 

vendeu o Commandante Superior Ernesto Augusto da Rocha Medrado”. Em 1823, Antônio 

Ferreira Lopes e Felipe Nery da Silva, adquiriram juntos as terras do sítio Bom Sucesso, 

também dos herdeiros da Casa da Ponte. Muitos anos depois, em 1847, ambos adquiriram de 

Ernesto as sobras de terras do sítio.112 Também José Rufino de Magalhães, entre várias 

fazendas que possuía, era dono “de duas posses de terra em commum na fazenda denominada 

Picada”, compradas a Manoel Félix da Cruz e a Francisco Xavier Guimarães e sua esposa 

Joana Efigênia da França entre 1843 e 1844. Passados 12 anos, em 1856, ele adquiriu: 

 

[...] as sobras de terras da Fazenda da Picada athé extremar com as Fazendas 

vizinhas, isto entende-se o que sobrar de legoa e meia de cumprimento, e de meia 

legoa de largura, que é o que reza a escriptura, cujas sobras houve por compra ao 

Comandante Superior Ernesto Augusto da Rocha Medrado e sua mulher Dona 

Ermelinda Bella da Rocha Castello Branco.113  

 

Infelizmente, nem todos os registros fazem menção ao valor das terras negociadas, 

como nos dois primeiros exemplos citados. Apenas nos treze primeiros assentos, feitos pelo 

vigário Luis Francisco Viana, foi mencionada esta informação. Daí em diante o responsável 

foi o vigário Francisco Marques de Almeida, que não teve a mesma preocupação. Por conta 

destes fatores, como nas outras tabelas em que venho resumindo a dinâmica de venda das 

terras de Xique-Xique, à próxima também apenas relaciona as propriedades negociadas e seus 

compradores, guardando a certeza de que essa relação não traduz fielmente o mapa das 

                                                 
112 Idem, Ibidem, registros n° 11, fl. 9; n° 10, fl. 8; n° 191, fl. 59-60; n° 165, fl. 52; n° 204, fl. 64. 
113 Idem, Ibidem, registros n° 41-42, fl.17. 



 

 

 

79  

negociações. Isto vale tanto no caso de Ernesto Augusto e sua esposa Ermelinda Bela, no que 

se refere ao capitão Pereira de Castro e Maria Joana, ou ainda naqueles casos de vendas 

empreendidas pela Casa da Ponte, relacionados em outro momento. Certamente em muitos 

registros onde a posse da terra declarada estava ligada à herança na época do recenseamento, 

em um período anterior, se não foi adquirida do senhorio da Casa da Ponte, foi em sua maioria 

dos domínios constituídos por esses dois grandes negociantes. 

TABELA 6 
TERRAS NEGOCIADAS EM XIQUE-XIQUE POR ERNESTO AUGUSTO DA ROCHA MEDRADO  
PROPRIEDADE PROPRIETÁRIOS ANO  

Sítio Sacatruza José Alves Carneiro e Ângelo José de Queiroz 1847 

Sítio Brumadob José Alves Carneiro 1848 

Fazenda da Picadaa José Rufino de Magalhães 1856 

Riacho d’Areiab Raimundo Pereira da Rocha 1854 

Sítio Varzinhaa Antônio Joaquim Delgado 1847 

Sítio Varzinhaa José Antônio do Valle 1847 

Sítio Varzinhaa Demétria Maria do Espírito Santo 1847 

Sítio Canabravac Venceslau Pereira Machado 1847 

Sítio Canabravac José Pereira da Rocha 1847 

Sítio Riacho Grandea Pedro de Miranda Neves 1854 

Sítio São Joséd Antônio Guedes de Sousa, Luis de França e Silva e outros 1847 

Sítio Contendasa Manoel Pereira Lima 1840 

Sítio Tocaa Cipriano Alves de Souza 1848 

Sítio Bom Sucessoa Antônio Ferreira Lopes e Felipe Nery da Silva 1847 

Sítio Boa Vistaa João Alves Pereira 1847 

Sítio Santa Luziad Lucidio José Vieira 1848 

Passagem do rio Verdea Américo Francisco de Miranda 1858 

Fonte: APEB, Livro n° 4.692, Registros de terras da freguesia de Xique-Xique (1857-1859).  
a se refere às sobras de terra de sítio ou fazenda.  
b referente às terras de sítio ou fazenda. 
c  referente à metade das terras de sítio ou fazenda.  
d uma parte/posse de terras de sítio ou fazenda. 

 

Mesmo após todo esse percurso de venda das terras de Xique-Xique, empreendido por 

Ernesto Augusto da Rocha Medrado, ele ainda era dono de um vasto patrimônio, em 1858. 

Conforme os registros esclarecem, deste patrimônio apenas uma parte na fazenda das Pedras 

originava-se de herança dos pais. Todas as demais propriedades ele foi adquirindo no correr de 

uma década praticamente, os anos 1840. Entre elas estava a fazenda Capão, comprada à 

própria mãe, Efigênia Rita de Novais Sampaio, o sítio Feijão Bravo, comprado a Joaquim José 

de Santana e sua mulher Catarina Francisca de Jesus, e as terras da fazenda Carnaúbas, 
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comprada ao capitão Pereira de Castro e sua esposa em 1841.114 Estas terras estavam mais 

próximas daquelas áreas de povoamento mais antigo e infelizmente não tiveram a extensão 

mencionada nos assentos. Mas tudo indica que era no interior do município de Xique-Xique 

que se encontravam os grandes domínios de Ernesto, propriedades alargadas de tal forma que 

percorriam várias léguas de caatinga fechada, encontrando limites apenas com as terras do 

distante município de Morro do Chapéu, como as declarações atestam: 

 

[...] As terras da Fazenda Vacaria que extrema pela parte do nascente com o Alegre 

no morro onde tem um moirão, para o puente com o Maquiné no Riacho das 

Carnaíbas, para o norte com as Fazendas do Morro do Chapéo e para o sul com um 

certão inculto que terá de cumprimento duas legoas e de largura doze pouco mais ou 

menos; cujas terras comprara ao Tenente Coronel Manoel Joaquim Pereira de Castro 

e sua mulher Dona Maria Joanna da Rocha Guerreiro e Castro [...]   

[...] As terras da Fazenda Conceição que limita pela parte do nascente com as 

Fazendas do Morro do Xapéo, pela do Poente com o Torneado no Escorregador, pela 

parte do norte com o Alegre nos Amores e para o sul com o Sítio d’Ágoa Quente, 

que terá de extensão cinco léguas de cumprimento e quatorze de largura pouco mais 

ou menos. Cujas terras houve por compra, a saber uma legoa a Donna Anna Joaquina 

da Conceição Castello Branco; uma legoa a Ângelo José Leite Castello Branco e 

[rasurado] mais comprara ao Capitão Manoel Joaquim Pereira de Castro e sua 

mulher Dona Maria Joanna da Rocha Guerreiro e Castro [...] 

[...] As terras do Sítio denominado Alegre, que limita pela parte do Sul com a 

Fazenda da Conceição, no lugar chamado Amores, para o Norte com a Vacaria, no 

morro onde tem um moirão, para o Nascente com as Fazendas do Morro do Chapéo, 

e para o Poente é um sertão inculto, que terá de cumprimento tres legoas e meia e de 

largura doze pouco mais ou menos e que comprou a Dona Anna Joaquina da 

Conceição Castello Branco e ao Capitão Manoel Joaquim Pereira de Castro e sua 

mulher Dona Maria Joanna da Rocha Guerreiro e Castro [...]115 

 

Como se fosse pouco, conforme referi anteriormente, Ernesto Augusto da Rocha 

Medrado, arremataria esse poderio fundiário, em 1846, comprando indistintamente “todas as 

sobras de terras que sobrar das já vendidas, assim como todas as terras que faltarem por 

vender-se neste Município”.116 Ele viveu primeiramente na localidade conhecida como Casa 

                                                 
114 APEB, Livro n° 4.692, registros n° 239, fl. 75; n° 240, fls. 75-76; n° 238, fl. 75. 
115 Se for considerado que uma légua equivalia a mais ou menos seis quilômetros, as terras da fazenda Vacaria e 
do Alegre, que tinham cerca de doze léguas de largura cada, alcançavam aproximadamente 72 quilômetros de 
terrenos no meio da caatinga. As terras da fazenda Conceição iam ainda mais longe, estendo-se por cerca de 84 
quilômetros. Idem, Ibidem, registros n° 241, 242, 243, fls. 76-77.  
116 Idem, Ibidem, registro n° 244, fl. 77. 
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das Pedras, em terras da fazenda das Pedras, onde também viveram seus familiares e também 

de sua esposa Ermelinda Bela. Não consegui saber exatamente quando o casal passou a residir 

na fazenda da Conceição (também chamada de Engenho da Conceição), localizada a mais de 

20 léguas de distância da vila de Xique-Xique, em terras que foram compradas parte aos 

familiares da esposa e parte ao capitão Pereira de Castro, talvez no início dos anos 1840. O 

coronel Ernesto faleceu entre os anos de 1859 e 1861, ou no início de 1862. Em 1858 ainda 

estava vivo, pois neste ano declarou suas terras no recenseamento. Mas sua esposa já aparece 

como viúva em uma procuração escrita em 20 de setembro de 1862: 

 

Neste Engenho da Conceição do Termo da Vila de Chique-Chique e casa da viúva D. 

Ermelinda Bella da Rocha Medrado Castello Branco, onde eu Tabellião me achava, 

ahi presente D. Efigênia Rita de Novais Castello Branco, residente na mesma casa e 

de meo conhecimento do que dou fé [...], disse que nomeava e constituía por seus 

bastantes procuradores na Villa de Chique-Chique, aos senhores Tenente Coronel 

Manoel Fulgêncio d’Azevedo e o Capitão Francisco José Soares de Carvalho [...] 

especialmente para arrematar na praça pública da Villa de Chique-Chique a escrava 

Clemência, crioula, pertencente ao espólio da finada Mariana Pereira da Rocha.117 

 

É provável que Efigênia Rita, que era a irmã mais nova de Ermelinda Bela, tenha se 

transferido da fazenda das Pedras, indo morar no engenho da Conceição para fazer companhia 

à irmã recém-viúva e à filha desta, Ana Joaquina Bela. Não foi possível descobrir quando se 

deu o falecimento da viúva do coronel Ernesto e, infelizmente, não consegui localizar nenhum 

dos inventários que provavelmente se abriu no período em que cada um deles faleceu. Neste 

sentido, nada se pode inferir sobre quanto do grande patrimônio em terras – e ainda os 

escravos e gados que a família certamente mantinha – foi transferido para a única filha do 

casal, que assinava pomposamente como “Anna Joaquina Bela da Rocha Medrado Castelo 

Branco Machado”, casada com o bacharel José Alfredo Machado. 

A união de Ana Joaquina Bela com José Alfredo Machado ocorreu em dezembro de 

1866, portanto, anos após a morte do pai, em uma celebração ocorrida provavelmente na 

fazenda (ou engenho) da Conceição.118 Após o casamento eles passaram a residir na fazenda 

                                                 
117 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/09, Inventário de Mariana Pereira da Rocha, Xique-Xique, 1862. 
118 Em de dezembro de 1866 ocorreu um bárbaro assassinato de um bacharel em Pilão Arcado, que então fazia 
parte da comarca de Xique-Xique. Era juiz da comarca o doutor José Alfredo Machado, que delegou ao 
promotor José Marciano de Campos a incumbência de ir àquela vila averiguar os fatos. O motivo alegado pelo 
juiz para não ir pessoalmente a Pilão Arcado era que seu casamento seria realizado “dentro de três dias”, a 22 
léguas de distância da sede da vila de Xique-Xique. APEB, SCP, Justiça, maço 2.292, Correspondência de Juízes 
(1865/1876), Chique-Chique, 12 dez. 1866. 
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das Carnaúbas, recorrentemente referida como Carnaíbas pelos documentos da época, também 

comprada por Ernesto ao capitão Pereira de Castro, em 1841. Ao contrário dos pais de Ana 

Joaquina Bela que residiram muitas léguas distantes da vila de Xique-Xique, a fazenda das 

Carnaúbas ficava a cerca de duas léguas apenas, limitando-se “pela parte do Sul com a 

Fazenda Curral das Egoas; pela do Norte com a Fazenda da Picada em uma caatinga inculta, 

para o nascente com a Fazenda da Várzea Grande e para o puente com a Fazenda da Prainha e 

outras”.119 Ou seja, a moradia do casal estava nas imediações daquela área de povoamento 

mais antigo, limitando-se com pelo menos duas fazendas ribeirinhas (Picada e Prainha).  

A tia de Ana Joaquina Bela, Efigênia Rita de Novais Castelo Branco, que foi fazer 

companhia a ela e sua mãe após o falecimento do coronel Ernesto, casou-se também com um 

irmão do bacharel José Alfredo Machado, Fernando Olímpio Machado, voltando a morar com 

o marido na fazenda das Pedras. Só a título de rememoração, este Fernando Olímpio Machado 

é o mesmo que anos depois entraria na disputa pelas terras da fazenda Jatobá com o sobrinho 

da esposa, Eurípides Abelardo Castelo Branco. 

De meados dos anos 1860 à década seguinte, exercendo o cargo de juiz de direito da 

comarca de Xique-Xique, o genro do coronel Ernesto envolveu-se em diversos episódios 

violentos da política local, principalmente a partir da fundação das parcialidades políticas 

adversárias, Pedras, à qual se filiava, e Marrão, ligada aos França Antunes, fundadas em 1866, 

e que se intitulavam de liberais e conservadores, respectivamente. Depois de alguns anos 

participando ativamente dessas disputas, ele foi transferido do cargo de juiz da comarca de 

Xique-Xique para exercer a mesma função em uma distante comarca no Rio Grande do Sul. 

Alguns anos depois retornou a Xique-Xique e às disputas pelo poder local.  

Tudo indica que o bacharel José Alfredo Machado faleceu no início dos anos 1880, 

mas infelizmente seu inventário também não foi encontrado. Sua esposa desapareceu dos 

autos por volta do mesmo período. O casal deixou quatro filhos e três deles residiam em 

Salvador no início dos anos 1890. Eram eles: Eduardo Olímpio Machado, José Alfredo 

Machado e Félix Alfredo Machado, que tinham 18, 15, e 12 anos de idade, em 1891, e Ana 

Joaquina Castelo Branco (ou Ana Joaquina Machado), casada com o negociante Eduardo 

Olímpio Machado, possivelmente seu primo, e que residia com o marido na vila de Inhambupe 

de Cima, no mesmo período.120 

                                                 
119 APEB, Livro n° 4.692, registro n° 238, fl.75. 
120 Estas informações foram obtidas através do inventário de um dos filhos de Ana Joaquina Bela e José Alfredo 
Machado, que tinha o mesmo nome do pai. APEB, SJ, IT, n° 07/2913/01, Inventário de José Alfredo Machado, 
Salvador, 1892. 
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Alguns documentos guardaram a memória de negociações de terras que foram 

empreendidas pelo bacharel José Alfredo Machado e sua esposa Ana Joaquina Bela, e 

posteriormente por seus herdeiros. Em 1890, no inventário de Efigênia de Abreu Neiva, o 

viúvo Floris Abade dos Santos declarou, entre outros terrenos, metade das terras da fazenda 

Velame “comprada ao finado doutor José Alfredo Machado”, que foi avaliada em 150$000. 

Neste mesmo ano, quando a viúva Maria Rodrigues dos Santos autuou o inventário do marido 

Justino Pereira dos Santos, ela declarou “uma parte de terra na Fazenda Vacaria”, comprada ao 

casal e que valia 100$000. Na mesma fazenda Vacaria o casal Melquiades Félix Tarrão e 

Francisca Pereira de Oliveira tinha sua única propriedade em terras, “havida por duação dos 

finados Doutor José Alfredo Machado e sua mulher, no valor de cem mil reis”, conforme 

Melquiades declarou em 1885, no inventário da esposa. Em 1893, no inventário de Maria 

Joaquina Rosa Teixeira, entre as terras que ela e o marido, Gustavo Teixeira da Rocha, 

possuíam consta “os terrenos extremados da fazenda Carnahyba” comprados “aos herdeiros do 

fallecido Dor. José Alfredo Machado e sua mulher”, avaliados em 1:800$000.121 

 Portanto, em si tratando dos domínios de Ernesto Augusto da Rocha Medrado, a 

exemplo das negociações articuladas por ele entre os anos 1840 e 1850, no período seguinte 

este processo foi continuado por seus herdeiros, parcelando-se o latifúndio por ele construído e 

transferindo-se as terras para outras famílias da região, que pouco a pouco foram povoando 

“as caatingas incultas e desabitadas” do município. A fronteira do que seriam boas terras se 

expandiria vagarosamente. Ainda que as fontes encontradas nada informem a respeito, decerto 

outras famílias também procuraram garantir seu bocado de terra, simplesmente apossando-se 

de determinada parcela desses domínios e abrindo suas roças no meio da caatinga, como 

deveria acontecer desde o período em que pertenciam a Casa da Ponte.122  

Em pouco mais de meio século estariam completamente liquidadas as terras adquiridas 

pelo coronel Ernesto. No inventário de seu neto José Alfredo Machado (homônimo do pai), 

estudante de 15 anos de idade, falecido em 1891, “victima de febre perniciosa” na “Rua do 

Corredor da Victoria”, na capital, constam os últimos suspiros desse patrimônio. Parece que 

nada mais havia em terras, ou pelo menos não de grande valia ou do conhecimento dos 

herdeiros. Tudo que o jovem estudante possuía era em dinheiro, que estava recolhido à “Casa 
                                                 
121 APEB, SJ, IT, n° 07/3127/02, Inventário de Efigênia de Abreu Neiva, Xique-Xique, 1890; n° 
04/1464/1933/09, Inventário de Justino José dos Santos, Xique-Xique, 1890; n° 07/3169/10, Inventário de 
Francisca Pereira de Oliveira, Xique-Xique, 1885; n° 04/1446/1915/16, Inventário de Maria Joaquina Rosa 
Teixeira, Xique-Xique, 1893. 
122 Bert Barickman argumenta que os proprietários com terras no interior esparsamente ocupado, e mesmo em 
algumas áreas do litoral, sobretudo o sul do Recôncavo, não contavam com uma proteção efetiva de seus direitos 
a propriedade por parte do Estado brasileiro, “que era débil ao nível local e mais ainda em áreas de fronteira”. 
BARICKMAN, Um contraponto baiano, p. 223.   



 

 

 

84  

Comercial Morais e Companhia”, totalizando a quantia de 5:689$603. Neste montante 

constava inclusive “a quarta parte que lhe tocou na venda da Fazenda Carnahiba, importante 

em um conto duzentos e cincoenta mil reis”. Isto significa que a fazenda de moradia da família 

de José Alfredo Machado e Ana Joaquina Bela, ou o que dela restava no período com as suas 

benfeitorias, foi vendida por 5:000$000.123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123 APEB, SJ, IT, n° 07/2913/01, Inventário de José Alfredo Machado, Salvador, 1892. 
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 CAPITULO II 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS  

DA REGIÃO DO SÃO FRANCISCO  
 

 

Triste época! 

Tanta riqueza e tanta desordem! 

Fabulosas reservas de ouro, de alumínio e de salitre, além das 

imensas carnaubeiras que se perdem de vista, tornam o termo de 

Chique-Chique um dos mais esperançosos recantos da terra 

baiana. 

Carnaubeiras tão ricas como as do Ceará! 

Sal tão puro como o de Macau! 

Terra soberba, terra prodigiosa, povo desordeiro! 

(M. M. de Freitas)  

  

 

2.1 DEMOGRAFIA ECONÔMICA 

 

Por ocasião da criação da vila, em 1832, o território de Xique-Xique ficou dividido 

administrativamente em seis distritos, nos quais figuravam juízes de paz e subdelegados, e de 

onde se organizava a listagem dos eleitores e saíam alguns dos candidatos representantes para 

compor a Câmara Municipal. O primeiro distrito era o da vila, ou da matriz, e os demais 

estavam espalhados pelo interior do município. O distrito das Pedras era território de 

influência política das famílias Castelo Branco e Rocha Medrado e se localizava ao norte, 

doze léguas de distância de Xique-Xique, ficando mais próximo da vila de Pilão Arcado, da 

qual distava apenas seis léguas. No mesmo paralelo, só que na direção sul estavam os distritos 

da Lagoa, na distância de seis léguas e bem mais adiante o de Mata Fome, reduto da família 

Magalhães, localizado dezessete léguas acima. Mais para o interior da caatinga, ao sudeste, 

localizavam-se os distritos de São José, também a dezessete léguas da vila, e mais longe ainda 

Brumado, a vinte léguas de distância, ambos na região das serra do Assuruá.1 

Em meados do século XIX devia haver em torno de 180 casas na vila, talvez um 

pouco mais. Algumas delas eram construções que se transmutavam em pontos comerciais e de 

moradia. Richard Francis Burton, explorador inglês que viajou pelo São Francisco em 1867, 

observou que muitas residências só se abriam nos dias de festas, quando 1.500 almas 

                                                 
1 APEB, SCP, DA, maço 1.464-2, Correspondência da Câmara (1864/1889), Chique-Chique, 29 fev. 1872. 
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encontravam abrigo.2 A vida naquele pequeno ajuntamento se explicava e funcionava pelo 

mundo rural a sua volta, como nos demais do sertão oitocentista. Algumas famílias de 

condição econômica mais abastada mantinham casas tanto na vila quanto nas suas 

propriedades rurais, utilizando uma e outra conforme a necessidade. Mas a maioria dos 

habitantes do município vivia nas fazendas e sítios, e os momentos mais freqüentes em que 

muitos não prescindiam de ir à vila era por ocasião dos dias de feira, em épocas de festejos 

religiosos, ou, no caso absoluto de uma minoria de homens, nos períodos eleitorais. Em 1852, 

a relação dos cidadãos elegíveis e votantes de Xique-Xique chegava ao número de 1.500 

homens, alistados através dos distritos que compunham a sua jurisdição.3  

Mas só se dispõe de uma idéia aproximada das dimensões do município ao longo do 

período aqui estudado. Nos anos imediatamente anteriores à criação da vila, e mesmo no 

decorrer do século, as informações se desencontram e os números variam. Em 1812 os 

moradores do pequeno arraial – que passou a condição de julgado no alvorecer do século XIX 

– registravam que aquela era uma das principais povoações da comarca de Jacobina, contendo 

“hum bom numero de cazas arruadas, com Igreja Matriz e para sima de três mil almas de 

confição”, e nesta época já pleiteavam a promoção do lugar à categoria de vila. O arraial 

estava sujeito à jurisdição de Santo Antônio do Urubu (atual Paratinga), vila localizada a 

cerca de sessenta e cinco léguas de distância, o que representava incômodos e prejuízos para a 

população local. Havia, por exemplo, a obrigação de fazer esse grande deslocamento nos 

momentos de partilha de inventários e de prestação de contas dos herdeiros menores, o que 

onerava o patrimônio das famílias e contribuía para potencializar as dificuldades normalmente 

já enfrentadas por viúvas e órfãos. Argumentava-se ainda que Xique-Xique era a porta de 

entrada das “minas de Arassuahy”, em Minas Gerais, e também de acesso ao rio São 

Francisco e, por esta razão, a região vivia infestava de “vadios e malfeitores” o que não 

aconteceria, apontavam os moradores,  

 

[...] se este Julgado foce criado em Villa com Justiças Ordinarias e Câmara, a 

maneira do que se praticou com as creaçoins do Julgado da Tapera e Arraial de 

Caetité, aquelle desmembrado da Villa de Jacobina e hoje denominado Va Nova da 

Raynha, e este da Villa de Rio das Contas e hoje Villa Nova do Príncipe.4 

 

                                                 
2 BURTON, Viagem de canoa, p. 262. 
3APEB, SCP, Justiça, maço 2.291, Correspondência de Juízes (1829-1864), Chique-Chique, 18 jan. 1852. 
4 APEB, SM, PR, Catálogo n° 68, Filme n° 59 (1810-1814), doc. n° 1066.  



 

 

 

87 

Na defesa de seu pleito os moradores de Xique-Xique garantiam que estavam prontos 

para arcar com quaisquer novas despesas que fossem necessárias para a criação da nova vila. 

Acrescentavam com orgulho que recentemente houvera um esforço conjunto para concluir a 

construção de uma cadeia de homens e outra de mulheres, “feita com toda a segurança e 

capacidade”. Acima da cadeia foram construídas duas casas destinadas às audiências gerais 

dos corregedores da comarca de Jacobina e dos juizes meio-ordinários do julgado, e sendo 

espaçosas, modernas e feitas com todo asseio, conforme explicava o documento, elas 

serviriam ainda de “Casa da Câmara”.  

 A preocupação com a segurança assim demonstrada tinha sua razão de ser. A região 

era realmente um local de passagem e por ali circulavam desde mascates, tropeiros, vaqueiros, 

garimpeiros, até jagunços, pistoleiros e ladrões de gado, escravos fugidos e aventureiros de 

toda espécie. Gente que provinha da capital da província da Bahia, de Pernambuco, Piauí e até 

do Maranhão em demanda do São Francisco ou outros pontos do sertão, das minas na 

província de Minas Gerais e mesmo do recém-adquirido esplendor da Corte. Um roteiro 

traçado em 1810 instruía os viajantes sobre “a melhor estrada do Maranhão para a Corte do 

Rio de Janeiro” e na divisa entre Pernambuco e Bahia, representada pelo rio São Francisco, 

alertava que o melhor caminho por terra era “passar o rio para a banda da Bahia”, pois a 

estrada desse lado já tinha muitos moradores no período. Passando por vários povoados, 

fazendas e moradas de beira de estrada, esse antigo caminho cruzava os arraiais de Pilão 

Arcado e Xique-Xique em demanda da vila de Santo Antônio do Urubu. Dali ou atravessava-

se o rio Paramirim ou seguia-se pelo caminho que ia dar em Bom Jesus da Lapa. De uma 

forma ou de outra se chegava às terras de Minas Gerais e de lá à Corte.5 

Em 1814, consta que a freguesia do Senhor do Bonfim de Xique-Xique tinha 958 

fogos e 3.724 habitantes e o seu território alcançava quarenta e quatro léguas de norte a sul e 

trinta e duas de leste a oeste, onde já se espalhavam outras pequenas povoações. Alguns anos 

mais tarde, em 1829, o vigário Aniceto Elias da Silva também forneceria dimensões próximas 

a essas, quando procurava enfatizar a grandeza da freguesia que, segundo ele, teria quarenta 

léguas de extensão de margem do rio São Francisco e “quase outras tantas ao centro”, ou seja, 

para o interior da caatinga. Mas partindo daquela solicitação formalizada ao governo da 

capitania da Bahia em 1812, a população do lugar ainda teve que esperar longos vinte anos 

                                                 
5 MENESES, João Pedro César de. Roteiro para seguir a melhor estrada do Maranhão para a Corte do Rio de 
Janeiro (Extrahido do n° 6 do 2° volume do Patriota, dezembro de 1813). In Revista Trimensal de História e 
Geographia ou Jornal do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, Tomo III. Rio de Janeiro: Typographia 
de D. L. dos Santos, 1841, pp. 512-513.  
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para que fosse finalmente criada a vila em 1832, instalada em outubro de 1834 com a primeira 

eleição para a Câmara Municipal.6  

Passados mais outros vinte anos, entre os anos de 1852 e 1853, nas informações 

colhidas pelo engenheiro alemão Henrique Guilherme Halfeld consta que a população da vila 

chegava ao número de 1.700 pessoas e de todo o município entre 8.900 até 10 mil almas, que 

viviam principalmente, 

 

da criação, cultura de cereais, da plantação de mandioca, de fumo que é (o do 

Assuruá) de boa qualidade e muito procurado, da pesca que dá com abundância, 

sendo o peixe seco exportado, da caça e do comércio, tanto fluvial, bem como por 

terra para a Bahia, e finalmente, da mineração em ouro e diamantes.7 

 

Por essa época, conforme números levantados pela Câmara Municipal, as lavouras de 

Xique-Xique se sustentavam com a mão-de-obra de cerca de dois mil trabalhadores livres e 

trezentos escravos, empregados nas plantações de mandioca, do algodão, de fumo, da cana, do 

milho e do feijão, entre outras culturas. Pena que nos faltem dados, ainda que incompletos, 

sobre o conjunto da população escrava do município para essa e outras épocas. Mas parece 

acertado supor que esses números sobre os cativos dedicados a lavoura se multiplicassem em 

cinco vezes ou mais se computada a mão-de-obra escrava como um todo. Esta assertiva se 

baseia no fato de que, passadas mais de duas décadas, existiam em Xique-Xique 1.429 

escravos, conforme os índices demográficos apontados no recenseamento de 1872. Este 

número correspondia a pouco mais de 9% do total geral da população, formada por 15.746 

habitantes, havendo uma relativa superioridade do sexo masculino, tanto entre livres quanto 

entre os cativos. No primeiro trimestre de 1887, quando a escravidão no Brasil já estava em 

franca decadência, ensaiando seus últimos suspiros, ainda existiam 385 cativos no município, 

segundo a última matricula de escravos. Deste total deveriam ser descontados apenas quatro 

escravos que haviam sido alforriados após a matrícula.8 

 
 
                                                 
6 APEB, SM, PR, Catálogo n° 68, Filme n° 60 (1813-1817), doc. n° 1129; APEB, SCP, Religião, maço 5.213, 
Vigários (1824-1846), Ofício ao presidente da província, 3 jun. 1829; APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, 
Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 27 out. 1834. 
7 HALFELD, Henrique Guilherme Fernando. Atlas e relatório concernente a exploração do São Francisco, 
desde a Cachoeira da Pirapora até o Oceano Atlântico. Levantado por ordem do Governo de S.M.I. o Senhor 
Dom Pedro II. Rio de janeiro, 1860. APUD SILVA, Xique-Xique e Marrecas, p. 18. 
8 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 12 jan. 1849; 
IBGE. Características demográficas do Estado da Bahia. Edição Comemorativa do IV Centenário de Salvador. 
Rio de Janeiro: IBGE, 1949, pp. 329-331; APEP, SM, PR, Catálogo n° 68, Filme n° 88 (1886-1887), doc. n° 
1880. 
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TABELA 7 
CLASSIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO DE XIQUE-XIQUE, LIVRE E ESCRAVA, POR SEXO (1872) 

POPULAÇÃO LIVRE POPULAÇÃO ESCRAVA POPULAÇÃO TOTAL  

N°. % N°. % N°. % 

HOMENS 7.314 51,09% 823 57,59% 8.137 51,68% 

MULHERES 7.003 48,91% 606 42,41% 7.609 48,32% 

TOTAL 14.317 100,00% 1.429 100,00% 15.746 100,00% 

Fonte: IBGE. Características Demográficas do Estado da Bahia, 1949. 

 

Os municípios da ribeira sanfranciscana, vizinhos a Xique-Xique, apresentavam 

índices variados com relação à população livre e escrava no recenseamento de 1872. Em 

Barra do Rio Grande a população totalizava 11.525 habitantes e destes 634 eram escravos, 

significando que os cativos formavam ali 5,5%. A vila de Sento-Sé apresentou na época o 

menor índice populacional, com 6.684 habitantes dos quais 547 eram escravos – pouco mais 

de 8%. Já Pilão Arcado – que na época contava com a antiga vila de Remanso anexada ao seu 

território – era o município mais populoso e que também mantinha a maior incidência de 

mão-de-obra escrava. Entre os 17.971 habitantes daquela localidade, 3.711 viviam na 

escravidão em 1872, o que representava mais de 20% da população.9  

Conforme também divulgava a Câmara Municipal, em meados do século XIX, o fumo 

era o primeiro gênero da agricultura do município de Xique-Xique. A estimativa era que dali 

exportava-se anualmente ao mercado não menos que sete mil arrobas de fumo, gênero 

possivelmente seguido pela farinha de mandioca, cuja exportação era estimada em até vinte 

mil quartas anualmente. A principal área de produção de fumo concentrava-se na serra do 

Assuruá, em locais como Gentio, São José e Brejos do Assuruá. Ali também era produzida 

muita farinha de mandioca além de milho de boa qualidade. O transporte destes e outros 

gêneros era feito em lombo de burros por uma estrada difícil, pedregosa e envolta em altas 

serras, fatores que dificultavam o acesso à vila e vice-versa. Na sessão ordinária de janeiro de 

1859, a Câmara debatera sobre a necessidade urgente de disponibilizarem-se verbas para a 

melhoria desses caminhos informando o fato à presidência da província, visto que o 

município não tinha condições por si só de arcar com tais despesas.10  

Ao subir a serra, as tropas conduziam para aquelas povoações o açúcar, a rapadura e o 

café que chegavam à vila de Xique-Xique pelo rio São Francisco “da vila de Januária do 

Salgado, província de Minas Gerais”. Na volta, traziam grande quantidade de fumo e de 

                                                 
9 IBGE. Características demográficas, pp. 329-331. 
10 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 12 jan.1849 e 12 
jan. 1859. 
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farinha de mandioca para abastecer não só Xique-Xique como também as demais localidades 

que se seguiam na carreira do rio no sentido de Pernambuco. As minas de ouro na povoação 

do Gentio e de diamantes em Santo Inácio, abordadas mais adiante, eram dois pontos 

importantes de consumo do excedente agrícola dentro do próprio município. Mas essa 

produção excedente também seguia pelo rio São Francisco, encontrando mercado nas vilas 

ribeirinhas como Barra do Rio Grande, Pilão Arcado, Sento-Sé e Juazeiro, na Bahia, até “o 

Porto da Boa Vista ou Cabrobós”, na vizinha província de Pernambuco.11 

Curiosamente não foi encontrada nenhuma referência à plantação de fumo, seja para a 

região do Assuruá, considerada a principal área produtora, ou qualquer outra área de lavoura 

no município. Os indícios que aparecem nos inventários sobre a questão são esparsos e 

resumidos. No pequeno comércio do casal José de Souza de Almeida e Caetana Maria 

Francisca, por exemplo, encontrava-se entre outros produtos sal e fumo e, em 1813, época em 

que foi autuado o inventário por morte de José de Almeida, Antônio Bastos lhes devia a 

pequena quantia de 1$000, referente a um rolo de fumo. Por sua vez, o próprio casal de 

comerciantes devia a João Machado de Miranda, entre outros valores, a quantia de 20$000 

também de certa quantidade de fumo. No inventário de Teobaldo José de Carvalho, autuado 

em 1823, havia 31 rolos de fumo avaliados em 18$600. Mas quase três décadas depois, entre 

os bens inventariados no sítio da Canabrava, em 1856, por morte de Maria Pereira da Cruz, o 

viúvo Alexandre Pereira das Chagas declarou 32 rolos de fumo, avaliados em 96$000.12  

No que se refere à mandioca, com apenas quatro meses de plantada a raiz da planta já 

estava pronta para o desmanche nas velhas casas de farinha e, sem dúvida, essa facilidade 

servia de incentivo à sua produção. Aliado a isto, as férteis vazantes do rio São Francisco 

eram consideradas locais propícios não só para essa como para diversas outras culturas. 

Naquelas margens, no ano de 1822, em um terreno conhecido como “Ponta da Ilha”, 

Teobaldo José de Carvalho cultivava com mão-de-obra escrava uma plantação de pouco mais 

ou menos dez mil covas de mandiocas. Estimava-se a produção em um rendimento de até dez 

alqueires de farinha, pouco mais de 360 litros,13 a ser beneficiada ali mesmo na “oficina de 

fazer farinhas” que existia na propriedade. Outros inventários deste período, de pessoas 

estabelecidas nas imediações do São Francisco, também trazem indícios da produção de 

farinha como atividade familiar. Entre os bens deixados pelo viúvo Manoel Rodrigues Soares, 

                                                 
11 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 20 jun. 1857. 
12 APEB, SJ, IT, n° 7/3119/15, Inventário e testamento de José de Souza de Almeida, Xique-Xique, 1813; n° 
73119/3, Inventário de Teobaldo José de Carvalho, Xique-Xique, 1823; n° 8/3280/14, Inventário de Maria 
Pereira da Cruz, Xique-Xique, 1856. 
13 A transformação dos dez alqueires de farinha em pouco mais de 360 litros do produto baseia-se na informação 
de que um alqueire equivalia a 36,27 litros no período. Ver BARICKMAN, Um contraponto baiano, p. 23. 
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falecido em 1824, no arraial do Miradouro, foi inventariada uma oficina de fazer farinha com 

todos os seus acessórios, avaliada em 25$000. Também no arraial do Miradouro, no 

patrimônio deixado por Clemência Servanda de Meneses, no início dos anos 1830, constava 

uma “casa de oficina de mandioca”, avaliada em 50$000.14  

Mas por toda a parte nas terras do município encontravam-se famílias dedicadas ao 

cultivo de mandioca e a produção de farinha no século XIX, não se circunscrevendo apenas 

aos habitantes da região serrana ou à população ribeirinha. Entre os 223 inventários autuados 

em Xique-Xique, em 65 deles consta a propriedade de locais de beneficiamento de mandioca, 

as famosas casas de farinha. Muitas dessas propriedades estavam conjugadas às próprias casas 

de moradia das famílias, fato que indica como o sentido das residências de outrora era amplo 

o suficiente para conjugar trabalho, descanso e habitação. Em meados dos anos 1840, 

Bertulina Umbelina do Sacramento e Francisco Xavier Machado, juntamente com os seis 

filhos, residiam na fazenda Saco dos Bois em “uma morada de casa coberta de telha” e na 

mesma casa havia “uma oficina de fazer farinha”, propriedade que foi avaliada em conjunto 

por 60$000. Três anos depois, no inventário de Francisca Xavier da Silva, falecida no sítio 

Tiririca em 1850, também havia “huma morada de casa coberta de telhas conjugada com outra 

de farinha tão bem de telhas, e com todos os asessorios da oficina de faser farinhas”, avaliada 

em 80$000. Anna Francisca do Espírito Santo, moradora na vila de Xique-Xique, na rua das 

Flores, era proprietária também de “huma morada de casas na barra da Picada, com officina 

de fazer farinha, tendo na frente duas portas e huma janella” e, em 1876, no inventário 

autuado por morte de seu marido Pedro Pinheiro de Alcântara, ela declarou “ter desmanchado, 

da mandioca pertencente a seo casal secenta e duas quartas de farinha, da qual, pagando os 

trabalhadores que a manufacturarão, sobrou trinta e seis quartas.” Essas 36 quartas de farinha 

restantes foram avaliadas em 28$520.15  

Algumas casas de farinha eram construções precárias, arruinadas pelo tempo, pelo uso 

continuado, pela fragilidade dos materiais empregados na construção e, não raro, 

denunciadoras das próprias condições de vida no sertão de outrora. Em 1822, quando faleceu 

Atanasia Nonata de Jesus, moradora no sítio das Contendas, o viúvo José Antônio Alves 

Barreto declarou entre os poucos bens do casal uma oficina de fazer farinha “já velha e toda 

desconcertada”. Nesta velha oficina provavelmente foram beneficiados os doze alqueires de 

                                                 
14 APEB, SJ, IT, n° 73119/3, Inventário de Teobaldo José de Carvalho, Xique-Xique, 1823; n° 7/3119/10, 
Inventário de Manoel Rodrigues Soares, Xique-Xique, 1826; n° 7/3119/7, Inventário de Clemência Servanda de 
Meneses, Xique-Xique, 1831. 
15 APEB, SJ, IT, n° 7/3119/4, Inventário de Bertulina Umbelina do Sacramento, Xique-Xique, 1847; n° 
7/3127/26, Inventário de Francisca Xavier da Silva, Xique-Xique, 1850; n° 7/3169/21, Inventário de Pedro 
Pinheiro de Alcântara, Xique-Xique, 1876. 
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farinha que aparecem no inventário. Como indicativo dessa precariedade, os doze alqueires de 

farinha foram avaliados em 12$000, exatamente o dobro daquilo que os avaliadores deram na 

velha oficina.16 

TABELA 8 
A PRODUÇÃO INVENTARIADA, POR ESPÉCIE, QUANTIDADE E VALORES EM MIL RÉIS  

ANO  INVENTARIADO (A) PRODUTO QUANTIDADE VALOR 

1823 Teobaldo José de Carvalho Farinha 10 alqueires 12$800 

  Fumo 31 rolos 18$600 

1823 Atanasia Nonata de Jesus Farinha 12 alqueires 12$000 

1850 Antônio Gonçalves da Rocha Chaves Farinha 3 quartas 3$840 

  Milho 10 quartas 10$000 

1850 Severo Romão de Souza Sal 12 surrões 24$000 

1856 Maria Pereira da Cruz Fumo  32 rolos 96$000 

1857 Constância Maria de Magalhães Rapadura 2 mil unidades 400$000 

1863 Cosma Maria Damiana Milho 20 quartas 5$000 

  Feijão 20 pratos 4$800 

1866 Américo Francisco de Miranda Sal 20 quartas 80$000 

1876 Pedro Pinheiro de Alcântara Farinha 36 quartas 28$520 

1876 Luis Calisto da Rocha Rapadura 800 unidades 160$000 

  Sal 21 quartas 63$000 

  Café 3 arrobas 27$000 

  Fumo 3 rolos 6$000 

1877 José Francisco de Oliveira França Sal 50 quartas 400$000 

1889 João da Mata Cardoso Júnior Sal 8 sacos 20$000 

  Farinha 16 quartas 32$000 

  Cachaça 2 garrafões 8$000 

1896 Sophia Pereira de Oliveira Café 28 arrobas e 24 libras* 431$244 

Fonte: APEB, SJ, IT, Inventários de Xique-Xique (1813-1899). 
* Cada arroba de café valia 15$000, totalizando as 28 arrobas a quantia de 420$000 e as 24 libras 11$244. 

     

Não mencionando as casas de farinha, os vereadores de Xique-Xique relacionaram, em 

1857, que os únicos “modos de fábrica” que existiam no município eram as engenhocas e 

alambiques, utilizados para a moenda de canas e extração de aguardentes, e os teares manuais 

destinados à fabricação de panos de algodão. Mas não deixavam de enfatizar a diversificada 

riqueza do município que, além das afamadas minas de ouro e diamantes, produzia em grande 

quantidade: cal, tabatinga, caroá, tabua, azeite de peixe e de mamona, cera preta, embira – que 

servia de estopa para calafeto das embarcações – e ainda, os couros de reses e de criações 

                                                 
16 APEB, SJ, IT, n° 7/3119/12, Inventário de Atanasia Nonata de Jesus, Xique-Xique, 1823. 
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miúdas, depois de curtidos, o pano de algodão, o sal, e com abundância as pescarias.17 Alguns 

anos antes, em 1849, a exportação de peixe no município era estimada anualmente em dez mil 

arrobas, ainda que apenas “um pequeno número de pescadores” se dedicassem ao ofício, 

como reclamava a Câmara Municipal na sessão ordinária de 12 de janeiro daquele ano.18  

Mesmo contando com trabalhadores livres e escravos que se dedicavam à lavoura, a 

mão-de-obra disponível não era suficiente para atender a demanda dos terrenos agricultáveis 

em Xique-Xique. Na mesma sessão da Câmara de 12 de janeiro de 1849, os vereadores 

lamentavam que vastos territórios da freguesia, como as férteis margens do rio Verde que 

eram próprias para o cultivo da cana-de-açúcar, ficavam incultos por falta de braços. Não é 

apressado imaginar que essa permanência de terrenos incultos estaria também ligada à própria 

dinâmica da apropriação fundiária. Como vimos no primeiro capítulo, a fronteira agrícola 

estava amplamente aberta em meados do século XIX e assim continuou no decorrer da 

segunda metade, mas o acesso à terra e menos ainda à propriedade efetiva não chegava para 

todos aqueles que lá viviam e que dela necessitavam. Uma parte considerável das terras com 

melhor localização, em relação à fertilidade do solo, ao acesso aos mercados e à oferta de 

alternativas à seca, seguramente já estavam apropriadas havia algum tempo, e o restante do 

território do município passara praticamente às mãos de um único dono no processo de venda 

dos domínios da Casa da Ponte, entre os anos 1830 e 1840 – o coronel Ernesto e sua esposa.  

É válido acreditar que esses domínios do coronel Ernesto, que se estendiam por léguas 

e léguas de terrenos não ocupados, em algum momento tenham sofrido investidas de famílias 

que simplesmente se estabeleciam abrindo suas roças no meio da caatinga. Mas essas 

investidas, além de esbarrar na questão em torno do direito à propriedade, esbarravam também 

em limites naturais que os homens e mulheres no sertão do Oitocentos não queriam ou não 

tinham condições de enfrentar. Em anos normais o interior da província recebia um fluxo 

contínuo de chuvas o suficiente para tornar a agricultura possível em diversas áreas, mas esses 

períodos eram tão incertos quanto desejados pela população e muitas terras do sertão eram 

consideradas inóspitas, permanecendo inexploradas e caracterizadas pelo discurso da época 

por expressões pouco atrativas: “umas caatingas incultas e sem serventia alguma”, “umas 

caatingas incultas e sem capacidade”, “umas caatingas desabitadas”, “um sertão inculto”.19 

                                                 
17 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 20 jun. 1857. 
18 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 12 jan. 1849.  
19APEB, Livro n° 4.692, registros n° 23 e 24, fl. 13; 39, fls. 16-17; 41, fl. 17; 47, fl. 17-18; 48, fl. 19; 119, fl. 39; 
121 e 122, fl. 40, etc. Ver ainda o Livro n° 4.811, registros n° 296, fls. 91-92; n° 323, fl. 100;  n° 327 e 329, s/n 
de folhas, e outros.  
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Um outro debate que cerca o tema da falta de mão-de-obra, subentendido na queixa da 

Câmara de Xique-Xique em 1849, está ligado também à própria concepção de trabalho 

orquestrada pela população livre no Brasil de outrora. Theodoro Sampaio, ao viajar pelo São 

Francisco cerca de trinta anos mais tarde, em 1879, ao referir-se ao êxodo da escravaria 

ribeirinha para as fazendas de café do Sudeste e a problemática da falta de mão-de-obra livre, 

interpretou o comportamento da população local da seguinte maneira: 

 

Nestes sertões, o homem pobre nunca é sufficientemente pobre que precise viver de 

salário. O mundo aqui é largo demais para que se faça sentir a pressão da 

necessidade. A natureza pródiga não deixa haver a verdadeira pobreza que force a 

trabalhar e que obrigue e mantenha a disciplina pela necessidade de viver. [...] O rio 

é um enorme viveiro, onde o peixe não escasseia jamais, assim como as caatingas e 

as mattas marginaes um immenso e inexgottavel thesouro, fácil de explorar nos 

momentos, nos raríssimos momentos em que a preguiça universal cede um pouco do 

seu império.20 

 

Imagens assim construídas não era uma invenção do século XIX e da crise do 

escravismo, ou uma característica do sertão do São Francisco, mas estavam presentes nos 

discursos proferidos sobre diversas regiões do Brasil desde os tempos de Colônia. A 

resistência em trabalhar para alguém por parte da população livre pobre, por vezes, era 

enxergada pelos contemporâneos como equivalente a “vadiagem”, a ser avesso ao trabalho 

agrícola e nunca como uma opção pela não dependência.21 É certo que havia um preconceito 

generalizado nos tempos da escravidão contra o trabalho manual, considerado coisa de escravo 

e negro. Isto já é ponto pacífico na discussão historiográfica e devia fazer parte também da 

cultura do sertão, ainda que a escravidão não tivesse ali o mesmo alcance que tivera nas terras 

açucareiras do litoral. Mas aquilo que o engenheiro Theodoro Sampaio viu apenas como 

preguiça universal talvez possa ser interpretado também como uma resistência da população 

livre do sertão em viver de salário e, sobretudo, de depender exclusivamente da venda de sua 

força de trabalho para sobreviver.  

Empregar-se na lavoura em troca de um jornal era uma alternativa abraçada por 

homens e mulheres livres pobres, porém não a única. Ademais, a dinâmica da agricultura 

sertaneja era marcadamente sazonal, não necessitando de trabalhadores permanentes e, sendo 

                                                 
20 SAMPAIO, Theodoro. O Rio de S. Francisco e a Chapada Diamantina: trechos de um diário de viagem 
(1879-1880). São Paulo: Escolas Profissionaes Salesianas, 1905, p. 62. 
21 Considerando as diferenças espaciais e temporais ver, por exemplo, os debates apresentados por: FARIA, A 
Colônia em movimento, pp. 129-130, e BARICKMAN, Um contraponto baiano, pp. 221-226.  
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assim, não é difícil prever que muitas famílias fugissem de uma condição que denotava 

insegurança e incerteza, além da exploração extrema que por vezes representava. Uma 

melhoria significativa de vida dificilmente viria pela atividade agrícola apenas, principalmente 

em uma região constantemente castigada pela seca. Mas não ter acesso à roça e viver o 

cotidiano de pegar na enxada nas lavouras alheias diminuía enormemente a possibilidade de 

findar os dias com algum bem que pudesse ser deixado à família. Viver de favor nos domínios 

de uma família proprietária, na situação de agregados, mesmo na condição de vez ou outra 

alugar sua força de trabalho para o senhorio, era um atrativo sem dúvida melhor para algumas 

dessas famílias sem terras próprias, pois poderia oferecer maiores oportunidades de ter acesso 

a roças e lavouras de subsistência. 

A população do município, de todo modo, parecia manter um ritmo continuo de 

crescimento. Passados exatos dez anos da declaração da falta de trabalhadores para a lavoura, 

em janeiro de 1859, a mesma Câmara Municipal informava que os habitantes de Xique-Xique 

já iam para mais de 15 mil almas, quando chamava a atenção do governo provincial para o 

fato de um único vigário ali existir para socorro espiritual de toda essa gente. Na época 

realçava-se a necessidade de um coadjutor que permanecesse na vila para suprir o seu papel 

quando o mesmo saísse em desobriga. Em seu sentido original, a desobriga era o 

cumprimento do preceito da confissão anual durante a quaresma, denotando a ação do 

sacerdote, que nessa oportunidade comparecia nas comunidades para “desobrigar” os fiéis. 

Com o tempo o seu significado ampliou-se para designar o giro dos párocos pelas 

comunidades rurais em qualquer época do ano.22 Conforme os vereadores, em Xique-Xique, 

esses giros anuais consumiam em média de três a quatro meses em viagens por longas 

distâncias naquele mundo rural, e nesses momentos grande parte da população de outros 

pontos do município ficava em desamparo. Essa era uma solicitação antiga dos moradores de 

Xique-Xique, transmitida ao governo por diversas vezes pelo poder público local como 

aconteceu dez anos antes, na sessão da Câmara Municipal em 12 de julho de 1849.23  

Uma década depois, em 1859, o problema ainda persistia e não há como certificar se o 

número de habitantes divulgado nesta época expressava a realidade ou mesmo aproximava-se 

                                                 
22 Para perceber aspectos do cotidiano religioso no vale do São Francisco, o papel dos padres que viajavam por 
dias no lombo de burros, pregando os mistérios da fé e ministrando os Sacramentos, ver ARAÚJO, Heitor. Vinte 
Anos de Sertão. Bahia: Imprensa Gráfica Limitada, 1953. Sobre as desobrigas no sertão ver ainda, SANTOS 
FILHO, Uma comunidade rural, p. 187; SILVA, Cândido da Costa e. Roteiro da vida e da morte: um estudo do 
catolicismo no sertão da Bahia. São Paulo: Ática, 1982, p. 20; FREITAS, Antônio Fernando Guerreiro de. Oeste 
da Bahia: formação histórico-cultural (primeira parte). Cadernos do CEAS, n° 181. Salvador, Maio/Junho, 1999, 
p. 62; Sobre a solicitação da Câmara de um coadjutor de vigário ver: APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, 
Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 12 jan. 1859. 
23 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 12 jul. 1849. 
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dela, ou se os vereadores apelaram para um superdimensionamento da população como forma 

de verem seus apelos atendidos. De qualquer maneira, as minas da serra do Assuruá e de 

Santo Inácio, cujas explorações intensificaram-se havia pouco mais de duas décadas, ainda 

deviam atrair pessoas para a região de Xique-Xique, que engrossavam as fileiras dos números 

populacionais, mesmo que de maneira flutuante. É possível ainda que as minas tivessem uma 

parcela de responsabilidade na problemática da falta de mão-de-obra, apontada em meados do 

século. A possibilidade de uma melhoria de vida por meio da mineração deve ter atraído 

grande parte do contingente populacional que outrora se empregava nas lavouras. Situação 

sem dúvida difícil para uma região que dependia fundamentalmente da agricultura.  

Em junho de 1857, avaliando o aumento considerável que ocorrera nos preços dos 

gêneros alimentícios, em resposta a questionamentos do governo provincial, a Câmara 

atribuíra esse aumento tanto à “inconstância das estações”, quanto ao acréscimo da população. 

No espaço de três anos, o preço da farinha de mandioca alcançara de 1$000 a 3$000 a quarta, 

o feijão de 2$000 a 4$000, o arroz com casca de 1$000 a 3$000, e os vereadores 

argumentavam que “não obstante a capacidade das terras, e serem assíduos os lavradores 

d’esses mesmos cereais, não aparece a menor vantagem”. Também com relação ao aumento 

extraordinário no preço da carne que se verificava na capital da província, o crescimento 

populacional generalizado era apontado com uma das causas, aliado, principalmente, à 

inconstância das estações e à dificuldade de locomoção dos rebanhos pelos difíceis caminhos: 

 

[...] tem havido grande diminuição na produção do gado, a qual tão bem provem das 

irregularidades das Estações, e das grandes cheias na margem do Rio de São 

Francisco, e mesmo por que os gados que d’antes vião de outras Províncias, alem do 

Rio de S. Francisco, ou pelo máo Estado das nossas estradas, ou por que tão bem 

sofrem a mesma irregularidade, ou pelo aumento da população, não continuão mais 

com aquella frequencia que costumavão.24 

 

Os habitantes de Xique-Xique se vangloriavam com muita razão, conforme constatou 

o capitão Burton, de que sua terra era uma das mais ricas, senão a mais rica, das proximidades 

do rio: “produz ouro e diamante, peixe e sal, e as carnaubeiras crescem formando vastas 

matas”.25 A fertilidade da terra do município também foi referendada anos mais tarde pelo 

capitão do corpo de polícia da província da Bahia, Durval Vieira Aguiar, quando esteve na 

vila em 1882. O intuito da visita era o de tentar pacificar os grupos políticos rivais – Pedras e 

                                                 
24 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 20 jun. 1857. 
25 BURTON, Viagem de canoa, p. 263. 
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Marrão – que se digladiavam havia mais de uma década em violentas disputas, onde a lei era 

o poder do bacamarte. No curso de um mês em que ali permaneceu mediando essas disputas, 

Durval Aguiar registrou que a extensão do território do município era “de umas 40 léguas 

sobre umas 30 de fundo, muito fértil de lavoura”, com uma população avaliada em 16 mil 

almas, e não deixou de apontar que Xique-Xique “seria incontestavelmente o mais rico termo 

do rio S. Francisco, se grupos facciosos não o tivessem devastado em guerras fratricidas e 

selvagens”.26 

Em 1887, a Câmara Municipal orgulhosamente divulgava que na grande planície que 

se estendia do rio Paramirim ao rio Verde, era em geral o município cortado de vastos campos 

de carnaúbas, existindo ali estas árvores “em quantidade prodigiosa” como “em nenhum outro 

município da beira do rio S. Francisco”. Neste período, conforme a Câmara, a produção local 

era a mais variada possível, sendo os principais produtos ouro, diamantes, salitre, cal, 

borracha de mangabeira, caroá, velas de carnaúbas, gado e peixe. No entanto, a situação 

política ainda não havia se resolvido e os vereadores lamentavam as “contínuas alterações da 

ordem pública que como onda invazôra tudo tem assolado, destroído, estragado, n’este infeliz 

Município”, como se alguns deles não fizessem parte da força motora dessas desordens. Nesta 

época, a população de Xique-Xique foi estimada em cerca de 25 mil habitantes e novamente 

ficamos à deriva entre a realidade e o exagero. Mas a extensão territorial permanecia nos 

limites do já conhecido, constando que tinha “da foz do rio Pará-mirim à foz do Rio Verde”, 

que deságuam no São Francisco, cerca de quarenta léguas e nos limites do interior, “da 

margem do S. Francisco para os pontos mais affastados nos limites com o Morro do Chapéu e 

Jacobina”, trinta a trinta e cinco léguas. Isto reflete que no decorrer das seis décadas que se 

seguiram à criação da vila o território de Xique-Xique não sofreu alterações, mantendo de 

alguma maneira os limites originais: 

 

Ao Sul é limitado pelo rio Pára-mirim que o divide da Comarca do Urubu e pelo 

Município visinho de Brotas de Macahubas, a Leste com o Município do Morro do 

Chapéu, e Comarca de Jacobina, a Norte pela mesma Comarca de Jacobina e pelo rio 

Verde que o separa do Termo de Sento-Sé e à Oeste pelo rio de S. Francisco que o 

separa dos Termos da Cidade da Barra do Rio Grande e do Remanso de Pilão 

Arcado.
 27  

 

 

                                                 
26 AGUIAR, Descrições práticas, p. 55. 
27 APEB, SM, PR, Catálogo n° 68, Filme 88 (1886-1887), doc. n° 1880. 
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Mapa 2 – Trecho do sertão do São Francisco: Juazeiro – Xique-Xique 
Desenhos de Theodoro Sampaio. In SAMPAIO, Theodoro. O Rio de S. Francisco e a 
Chapada Diamantina: trechos de um diário de viagem (1879-1880). São Paulo: Escolas 
Profissionaes Salesianas, 1905.  
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Mapa 3 – Trecho do sertão do São Francisco: Xique-Xique – Urubu  
Desenhos de Theodoro Sampaio. In SAMPAIO, Theodoro. O Rio de S. Francisco e a 
Chapada Diamantina: trechos de um diário de viagem (1879-1880). São Paulo: Escolas 
Profissionaes Salesianas, 1905.  
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Outras informações populacionais levantadas nos primeiros anos republicanos são um 

pouco mais modestas do que a estimativa da Câmara em 1887, apontando para uma população 

de 21.117 habitantes, conforme Francisco Vicente Vianna. Mas vale destacar que por essa 

época fora criada a vila de Gameleira do Assuruá, com parte de seu território desmembrado 

de Xique-Xique. As florescentes povoações que se desenvolveram naquela região serrana a 

partir da descoberta do ouro e do diamante, como Santo Inácio e Gentio do Ouro, além de 

outros núcleos mais antigos como São José e Brumado, passaram a fazer parte da jurisdição 

da nova vila. Ainda assim, em 1892, Xique-Xique contava com um razoável número de 

povoados, tais como: Miradouro, Casa Nova, Picada, Marrecas, Boa Vista, Tapera, Sítio, 

Pedras, Jatobá, Saco dos Bois, Porto da Matalotagem, Tiririca, dentre outros. A maior parte se 

localizava nas proximidades do rio São Francisco, alguns deles tendo se desenvolvido no 

curso de meio século e cuja toponímia denuncia a filiação a antigas fazendas ribeirinhas, 

citadas no capítulo anterior.28 

Se as dificuldades em caracterizar demograficamente o município de Xique-Xique ao 

longo do século XIX são grandes, no que se refere à origem racial dos habitantes isso se torna 

praticamente impossível. O indício mais forte encontrado com relação a este tema é que do 

total das 14.317 pessoas que formavam o conjunto da população livre em 1872, o senso 

constatou que apenas 27,5% destas eram brancas, ficando as demais 72,5% indefinidas na 

incerta categoria registrada como “outra”. No entanto, não é apressado concluir que dentro 

dessa categoria “outra” estava uma gama muito diversificada de gente mestiça, reunindo 

desde pardos pobres, às vezes qualificados como “semibrancos” – isto acontecia mesmo com 

relação à qualificação de alguns escravos nos inventários – aqueles notoriamente tidos como 

descendentes de escravos, e ainda os remanescentes da população indígena.29 

Em 1841, um fazendeiro de Xique-Xique em viagem à capital da província, ao dar 

depoimento sobre as minas descobertas na região, afirmou que a serra do Assuruá corria na 

mesma direção do rio São Francisco com a “extensão de dezesseis léguas de terrenos, pouco 

mais ou menos, habitados por muitos lavradores e poucos fazendeiros”. Dizia ainda que 

aquela serra, sobretudo a fazenda de criar gados denominada de Curral das Éguas, “foi 

antigamente povoada por índios” existindo ainda na época “em não pequeno número os seus 

descendentes”.30 Alguns anos mais tarde, em 1849, os vereadores informavam ao governo 

provincial que no município não existiam índios com colonização alguma, mas que havia 

                                                 
28 VIANNA, Francisco Vicente. Memória sobre o Estado da Bahia. Bahia: Typographia e Encadernação do 
Diário da Bahia, 1893, p. 102. 
29 IBGE, Características demográficas, pp. 329-331. 
30 CUNHA, Breve notícia sobre as minas, pp. 524-529. 
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“proporções para uma Colônia” vivendo nas margens do rio Verde do plantio da mandioca e 

do arroz e da criação de gados – bovino e cavalar – e de ovelhas.31 Consta também ter sido a 

região serrana do município um abrigo privilegiado de escravos foragidos, reduto de 

quilombos, tendo o governador da capitania da Bahia reunido esforços para levar a cabo a 

destruição de dois deles entre o final do século XVIII e o raiar do Oitocentos, como veremos 

adiante.32 

 

2.2 SOB O SIGNO DO PROVISÓRIO: GARIMPOS E MIGRAÇÃO 

 

Houve um período em que uma promessa de prosperidade se insinuou na região de 

Xique-Xique, atraindo pessoas e capitais, sonhos e desilusões. Principalmente a partir de 

meados da década de 1830, o município foi marcado por um fluxo crescente de gentes em sua 

direção, quando se tornou difundida a notícia da existência de riquezas minerais em seu 

território. A história da região, neste período, é a história também de diversos migrantes, de 

sucessos e fracassos, em uma área que se abria para a exploração de ouro e diamante nas 

cordilheiras da serra do Assuruá. 

De alguma forma a descoberta do ouro mudou a paisagem social de Xique-Xique. 

Nem bem se difundiu a notícia de sua existência a vila logo se transformou em um “ermo 

pavoroso”, nas palavras de uma autoridade local, em outubro de 1837. A maioria dos 

moradores tinha migrado para as minas, localizadas a dezesseis ou dezoito léguas de 

distância, abandonando provisoriamente suas casas e suas atividades na lavoura em busca do 

sonho do enriquecimento rápido. Apenas sete meses após a descoberta, segundo reclamações 

do juiz municipal interino, no local já se achavam mais de mil pessoas trabalhando, dia-a-dia 

assistia-se a chegada de outras tantas para o tráfico de ouro, e o despotismo e a violência se 

multiplicavam sem que houvesse força policial suficiente para conter os crimes.33 

Possivelmente o início da corrida para exploração das minas de ouro tenha se dado em 

princípios daquele ano de 1837, nas imediações do sítio denominado de Gentio – depois 

chamado de Gentio do Ouro. Em 13 de abril deste mesmo ano, a Câmara Municipal de Xique-

Xique enviou documento à presidência da província reconhecendo oficialmente a descoberta 

dos garimpos. Cerca de seis meses depois informava já ter sido extraída “porção de ouro 

grosso que terá montado algumas arrobas, e em pedaços com peso de libras”, mas informava 

                                                 
31 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 12 jan. 1849. 
32 APEB, SM, PR, II Catálogo de Eduardo de Castro e Almeida, Documentos avulsos da capitania da Bahia, 
Filme n° 113 (1801-1802), doc. n° 23.605. 
33 APEB, SCP, Justiça, n° 2.291, Correspondência de Juízes (1829/1864), Chique-Chique, 12 out. 1837. 



 

 

 

102 

também que não estava sendo possível o adiantamento da mineração em decorrência da falta 

de água, por serem secos os lugares de tais lavras.34 As terras onde tivera lugar a primeira 

descoberta estava sob o poder de João Neto Martins, “que se diz proprietário do terreno”, 

conforme o coronel Ignácio Accioli. Ele receberia uma oitava de ouro por cada braça 

quadrada que demarcava aos mineiros “exercendo por esta forma as funcções que a antiga 

legislação fazia privativa dos guardas-mores”.35  

Para agitar ainda mais os ânimos, pouco tempo depois foram descobertos diamantes 

em uma localidade conhecida como Cotovelo, que ficava entre o arraial do Miradouro e a 

vila, e também em um vale a cerca de seis ou sete léguas de distância desta, onde se formou 

uma povoação sob a invocação de Santo Inácio. Consta que em pouco tempo o povoado 

contaria com mais de quinhentas casas, cobertas de palhas de carnaúbas, onde cerca de 

seiscentas pessoas faziam sua residência efetiva. E aos domingos o local assumia “o 

verdadeiro aspecto de uma feira abundante” por conta da grande movimentação de outros 

garimpeiros, homens e mulheres que durante a semana se espalhavam trabalhando pelos 

arredores, vivendo à sombra do ouro e do diamante. Muitas daquelas casas deveriam tratar-se, 

portanto, de moradias temporárias, simples choupanas de palha e barro destinadas a servir de 

abrigo enquanto durasse a febre dos garimpos.36  

De todo modo, a migração por conta das minas foi grande. Em sua sessão ordinária de 

13 de outubro de 1840, a Câmara de Xique-Xique informava ao governo provincial sobre a 

importância de criar-se uma nova freguesia na região serrana, em virtude da grande 

necessidade de porto espiritual que sofriam os moradores do arraial de Nossa Senhora da 

Glória de Brumado e suas redondezas. Estes lugares ficavam em distância da igreja matriz até 

vinte e seis léguas e um pároco por lá só aparecia anualmente, em desobriga. A solicitação 

dos vereadores enfatizava “que para os lugares mencionados” estavam “concorrendo grande 

número de Povos, e parte com o animo de habitar, influídos pelas descubertas do ouro e 

diamante”, ocorridas naquela região.37 

Quando o inspetor geral dos terrenos diamantinos da província da Bahia visitou Santo 

Inácio, em fevereiro de 1859, ele registrou que aquele era um pequeno povoado onde havia 

juízo de paz e subdelegacia para coibir o contrabando. A localidade distava sete léguas da vila 

de Xique-Xique e trinta e duas da Chapada Velha, na região de Brotas de Macaúbas, local 

                                                 
34 APEB, SCP, DA, maço 1464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 13 abr. 1837 e 10 
out. 1837. 
35 SILVA, Ignácio Accioli e. Memórias Históricas e Políticas da Bahia, vol. 6. Bahia: Imprensa Oficial do 
Estado, 1940, p. 121 (ver nota de rodapé n° 56). 
36 Idem, Ibidem, pp. 124-126; VIANNA, Memória sobre o Estado da Bahia, p. 71.   
37 APEB, SCP, DA, maço 1464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 13 out. 1840. 
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onde primeiramente descobriram-se diamantes. Segundo as observações do inspetor, apesar 

dos dezoito garimpos de Santo Inácio não serem menos abundantes do que aqueles 

encontrados na Chapada Velha, a mineração ali era precária, “retirando-se a maior parte dos 

garimpeiros por falta de gêneros alimentícios” nas épocas de enchentes do rio São Francisco, 

que alagavam até a serra. Se a população da região estava habituada a grandes tragédias 

ocasionadas pela temida seca, as enchentes do grande rio ocasionalmente também deixavam 

seus rastros funestos. Por temer a invasão das águas, conforme observou Theodoro Sampaio, 

em geral, as casas dos ribeirinhos eram construídas a alguma distância do rio, de modo que 

quem navegava nem sempre conseguia distinguir “através da vegetação marginal” as 

inúmeras comunidades que existiam.38  

Em 1845, a Câmara Municipal projetou uma retrospectiva das cheias ocorridas no rio 

São Francisco, avaliando o quanto elas haviam atingido a vila de Xique-Xique. A primeira 

narrada foi a de 1780, que teria alagado toda a margem em distâncias de duas, três e quatro 

léguas pela caatinga, chegando na vila a atingir a igreja na altura de um palmo. A mesma cena 

se repetiria em 1791, como se a natureza buscasse preparar os ribeirinhos para a tragédia do 

ano vindouro. Conforme o relato dos vereadores, em 1792 ocorrera a pior enchente que até 

então se tinha notícia, quando a água atingiu dezesseis palmos na “rua mais alta” e derrubou 

toda a vila, inclusive a igreja.39 Essa enchente representou para as comunidades ribeirinhas 

“um pequeno dilúvio”, como sintetizou Richard Burton se reportando às várias vezes em que 

a vizinha vila de Barra foi ameaçada de destruição.40 Outras cheias – como em 1802, 1813, 

1823, 1838, 1839, 1841 e 1843 – também ficaram guardadas na memória dos moradores de 

Xique-Xique, e os vereadores afirmavam que elas eram as causas principais da vila se achar 

em estado deplorável em 1845, sem que o poder público local tivesse condições de reformar 

nem mesmo a igreja e a cadeia, e menos ainda as casas atingidas.41  

Em 1859, no período da visita do inspetor dos terrenos diamantinos, não foi possível a 

ele chegar até a vila tanto porque as cavalgaduras estavam enfraquecidas quanto por ter o rio 

tomado as vazantes. Para a gente dos garimpos, como constatou o inspetor, um atenuante nas 

épocas em que a agricultura ficava impossibilitada pela cheia do rio era a presença da lagoa 

do Assuruá, próxima a Santo Inácio, que produzia “muito sal gema e peixe”. Estes produtos 

                                                 
38APEB, SCP, Viação, maço 4.856, Terrenos Diamantinos (1859), Oficio do inspetor geral dos terrenos 
diamantinos ao presidente da província, 7 fev. 1859; SAMPAIO, O Rio de S. Francisco, p. 32. 
39 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 10 out. 1845. 
40 BURTON, Viagem de canoa, p. 257. 
41 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 10 out. 1845. 
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serviam de “principal sustentação dos moradores circunvizinhos” e eram ainda “exportados 

para outras lavras”.42 

Em períodos normais, a feira realizada no arraial de Santo Inácio todas as segundas-

feiras era um grande atrativo de negócios, “freqüentada por gente que vem de muito longe”, 

como registrou Burton, com um movimento de compra e venda que alcançava a importância 

de 150 a 200 libras em 1867, ou seja, algo em torno de 1:500$000 e 2:000$000. Com 

assombro, o capitão inglês registrou também a exorbitância dos preços no local, se 

comparados com os de outras regiões: “o que custa 0$100 no litoral ali custa 1$000”. Dentre 

essa gente que afluía de longe para o Santo Inácio estavam os negociantes das lavras de 

Lençóis, encontrados em diversos pontos por onde passou o inspetor José de Sá Bittencourt 

em 1859, procurando comprar por preços mais vantajosos os diamantes minerados na região. 

Quando Burton e seus acompanhantes entraram “a pé na aldeiazinha da mineração, 

provocando grande admiração dos moradores”, constatou que “a localidade tinha uma Rua 

Formosa, um alargamento chamado praça, uma miserável capela, por cortesia denominada 

igreja, e homens de chapéu panamá, sobrecasacas pretas e guarda-pós brancos”. O capitão 

inglês esteve na loja de um mineiro de Formiga (atual Montes Claros, em Minas Gerais) e, 

segundo ele, o comerciante “parecia excepcionalmente civilizado no meio dos atrasados 

habitantes da província que ainda se orgulha de possuir a Capital Eclesiástica do Império”. 

Sob as vistas “dos homens de pele bronzeada, cuja principal ocupação na vida” era 

expectorar, conforme o capitão, ele e seus acompanhantes foram servidos de café e biscoitos 

pelo educado mineiro, que só não pode lhes oferecer o almoço porque a esposa estava doente. 

No pequeno estabelecimento encontravam-se “quinquilharias e provisões, latas vermelhas de 

pólvora inglesa, potes, panelas e terrinas; cebola, alho, sardinha em lata e cachaça em 

garrafões”.43 

Em sua ida a Santo Inácio, Richard Burton ficou hospedado a alguma distância do 

arraial, nas imediações do Riacho do Pintorzinho, onde o capitão José Florentino de Carvalho 

e sua esposa lavravam diamantes em uma pequena lavra. A localidade consistia-se de “uma 

única casa e alguns ranchos de capim”, demonstrando o seu caráter de assentamento 

provisório, mas o inglês pôde gozar de um relativo conforto com direito a dormir em redes e 

apreciar a alimentação típica da região: “um excelente surubim cozido, com seu habitual 

acompanhamento de pirão e molho de pimenta”. Conforme Burton, “o capitão e sua amável 

esposa vinham minerando diamante naquela ravina desde 1864” e no regresso de sua visita ao 

                                                 
42 APEB, SCP, Viação, maço 4.856, Terrenos Diamantinos (1859), Oficio do inspetor, 7 fev. 1859. 
43 BURTON, Viagem de canoa, p. 267. 
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arraial de Santo Inácio ele subiu ao córrego para visitar a lavra, registrando detalhes do 

trabalho de mineração e, principalmente, das pessoas envolvidas no ofício: 

 

Seguindo pela margem esquerda, chegamos a um poço de cerca de 7 metros de 

profundidade, onde o proprietário, sentado em uma poltrona, e tendo nas mãos um 

livro e uma caixa de rapé, estava superintendendo os trabalhadores, que podiam 

afastar-se do serviço para tirar uma soneca, se, pelo menos, não encontrassem 

alguma coisa para furtar. Dois homens, armados de alavanca e almocrafe, retiravam 

do barraco uma pedra e raspavam o desmonte ou areia da inundação, que era levado 

para junto do poço por uma moça, um rapaz e um menino, todos negros. O cascalho 

tem de esperar ser lavado pelas chuvas, e ali se reza para que ocorram grandes 

enchentes, ou chuvas, mesmo pequenas. O nosso hospedeiro queixou-se de que o 

alto custo dos salários não permitia qualquer lucro, e não me surpreendeu; obras de 

profundidade em escala tão pequena não podem ser compensadoras.44 

    

Não é possível saber se a moça, o rapaz e o menino negros que trabalhavam para o 

capitão José Florentino de Carvalho eram livres ou escravos, pois Burton nada menciona a 

este respeito. Mas o seu registro é ilustrativo de como o duro trabalho nas minas envolvia 

indiscriminadamente homens, mulheres e mesmo crianças pobres em busca da sobrevivência. 

A reclamação do proprietário sobre o pouco lucro obtido evidentemente não se tratava de uma 

mentira, tendo em vista os recorrentes registros que ficaram sobre as dificuldades dos 

trabalhos de mineração nas serras do Assuruá, principalmente por falta de água. No entanto, 

havia uma grande diferença entre quem estava na posição de dono do empreendimento 

minerador e quem vivia do salário de garimpeiro. O capitão José Florentino podia dar-se ao 

luxo de apenas supervisionar os serviços, no conforto de uma poltrona e, inusitadamente para 

aquela época e aquela região, na companhia de um livro.  

Apesar do investimento nas minas da serra do Assuruá ter se iniciado apenas no 

período aqui referido, em torno de 1837, desde o final do século XVIII já era oficialmente 

conhecida a existência de ouro nas terras de Xique-Xique. Um ofício encaminhado pelo 

governo interino da então capitania da Bahia ao visconde de Anadia, relatava que por volta de 

1798 já havia escavações na serra da Itobeira, nas cabeceiras do rio Verde e na serra do 

Assuruá, procedendo-se em 1799 as primeiras entradas exploratórias por ordem do governo. 

Não se tinha ainda, porém, idéia precisa da riqueza das minas e, em setembro de 1801, foi 

ordenado ao ouvidor da comarca de Jacobina, da qual Xique-Xique então fazia parte, mandar 

                                                 
44 Idem, Ibidem, pp. 267-268. 
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fazer novas averiguações. Pelo mesmo documento facultava-se todo trabalho de exploração 

naquele momento, por si e por quem ele elegesse, a um certo capitão João Duarte Camargo 

Bueno, que na mesma diligência deveria dar conta da destruição de quilombos de escravos 

foragidos que existiam naquela região. 

Inicialmente, as informações que chegaram ao governo da capitania referiam-se à 

existência de um quilombo em Xique-Xique, situado na “travessia dos Arrecifes”. Mas nas 

primeiras viagens realizadas pelo capitão Bueno à região, entre os meses de outubro e 

novembro de 1801, as informações colhidas reiteravam outras de 1799, certificando serem 

dois os quilombos e que ficavam “fronteiros um ao outro”, porém com intervalo de muitas 

léguas de distância. Uma nova investida para localizá-los foi adiada ainda por alguns meses. 

Conforme explicava o ouvidor de Jacobina, José da Silva Magalhães, em dezembro de 1801, 

“só para abril do anno futuro he que o mesmo Bueno pode fazer a entrada por ser tempo 

próprio das águas”. No ofício o ouvidor informava também que um dos quilombos ficava 

próximo “a estas ocultas minas e se diz que os negros que o habitão fazem huma grande 

escavação de ouro o qual o trocão aos estraviadores que com elles comercião”. Dizia ainda 

que nas averiguações de 1799 os exploradores concluíram “que no tempo das águas tirará por 

semana cada hum escravo tres quartas de ouro”. 45 

Para sorte dos habitantes dos quilombos não foi possível a João Duarte Camargo 

Bueno cumprir as ordens do governo. Um dos motivos do seu fracasso fora “a oposição que 

encontrou em o Capitão-mor da Vª. da Barra, João Barreto de Sá Menezes, em se servir dos 

Índios do Aricobé” – missão localizada na região do distrito de Angical – que eram 

considerados “os melhores rastejadores” e imprescindíveis para o ataque aos quilombos. Entre 

o capitão Bueno e o capitão-mor da vila de Barra parecia haver pontos de discórdia 

inconciliáveis, originados ou acirrados com a rivalidade em que se puseram havia cerca de 

dois anos com a disputa pela “capitania-mor” da região. O ouvidor de Jacobina 

resignadamente admitira que o capitão-mor João Barreto de Sá Meneses considerava João 

Duarte Camargo Bueno como seu “capital inimigo” e por isso, agindo rebeldemente, “a nada 

se quis prestar disendo que só obedecia as ordens de seo General o qual era da Capitania de 

Pernambuco em cujo districto havião os Índios de que se queria valler Bueno”. Estas palavras 

                                                 
45 APEB, SM, PR, II Catálogo de Eduardo de Castro e Almeida, Documentos avulsos da capitania da Bahia, 
Filme n° 113, (1801-1802), doc. n° 23.605 e 23.607. 
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demonstram também como as disputas entre Pernambuco e Bahia pelos territórios do 

chamado “além São Francisco” encontravam eco nas autoridades da região.46 

Frustrada a primeira tentativa, e alegando estar bastante doente e impedido de montar 

a cavalo para ir pessoalmente ultimar as diligências atribuídas ao capitão Bueno, o ouvidor 

José da Silva Magalhães passara a tarefa para o encargo de Ângelo Custódio da Rocha 

Medrado, em janeiro de 1803. O novo encarregado era capitão-mor do terço das ordenanças 

do julgado de Xique-Xique e pai do já conhecido coronel Ernesto Augusto da Rocha 

Medrado. Pelo menos desde o mês de março de 1799 o ouvidor vinha empreendendo esforços 

para descobrir e examinar as minas na vasta extensão da serra do Assuruá, obedecendo as 

ordens do “Ilmo e Exmo D. Fernando José de Portugal, Governador dessa Capitania da Bahia”. 

No período, para cumprir seus deveres, José da Silva Magalhães solicitou a Felix 

Ribeiro de Novais, sogro de Ângelo Custódio e capitão-mor da vila de Rio de Contas, o 

auxílio de dois escravos que fossem bons mineiros. Juntou-se aos dois escravos na 

incumbência o vigário da freguesia de Xique-Xique, que constava ter “inteligencia e algumas 

noticias das taes minas”. Porém, o resultado obtido não provocou grandes entusiasmos, pois 

colheram-se apenas duas oitavas e três quartas de ouro apenas, e o ouvidor ficou na dúvida se 

isso poderia ser atribuído à falta da água necessária para a apuração ou à pura indolência dos 

encarregados do serviço. Por conta disto não considerou concluída a missão, voltando a 

investir no conhecimento do valor das minas nos anos seguintes. Mas foi a partir dessa 

expedição de 1799 que a ouvidoria de Jacobina participou ao governo da Bahia “a noticia de 

haver hum quilombo de negros na Serra dos Arrecifes e outro para as pedras das Abobreiras e 

Serra de São Marcos”.47 

No período em que Ângelo Custódio da Rocha Medrado foi designado para realizar as 

explorações, primeiros meses de 1803, novamente se colocava o problema da seca. Em 

correspondência ele explicou ao ouvidor de Jacobina não poder cumprir seu intento dentro de 

um prazo desejado por conta da necessidade de “esperar monção própria e as agoas afim de se 

poder trilhar os agrestes caminhos”. A espera foi em vão, pois as chuvas não ocorreram ou 

pelo menos não na quantidade desejada. Mas a expedição partiu mesmo assim e por um 

trecho da correspondência de Ângelo Custódio, endereçada ao ouvidor, percebe-se o espírito 

cruzadístico, conquistador e aventureiro que movia aqueles homens do sertão:  

 

                                                 
46 APEB, SM, PR, II Catálogo de Eduardo de Castro e Almeida, Documentos avulsos da capitania da Bahia, 
Filme n° 121, (1803-1803), doc. n° 25.251. 
47 Idem, Ibidem, doc. n° 25.252. 
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Desemganado da falta total das agoas pois que estas no presente anno forão muito 

escassas resolvi fazer pessoalmente a entrada, tanto para a destruição dos quilombos 

como para averiguação das Minas e hindo de minha Casa na distancia de trinta e 

duas legoas acompanhado com trinta e duas pessoas entre os quaes erão nove 

escravos meos e fasendo alto no lugar denominado Brumado destaquei para o 

descobrimento dos famigerados quilombos sete homens debaixo das ordens de 

Antonio Pestana e Valentim Pereira para as partes das Abobreiras e Arrecifes e dez 

homens de que foi cabo Ignácio Gomes Lima para as Cabeceiras do Rio Verde e 

Costas das Serras do Suruhá em direitura da estrada do Rio de Contas e Jacobina 

ficando eu com o resto dos quinze para o descobrimento das ditas Minas [...] 48  

 

As buscas demonstraram-se novamente infrutíferas em se tratando dos quilombos. 

Segundo Ângelo Custódio, os exploradores encarregados de descobri-los fizeram todas as 

averiguações que se podia praticar, mas nada encontraram. O capitão-mor ainda empreendeu 

um último esforço, fazendo diligências sobre o paradeiro de um tal José Gomes Lima, que 

constava ter primeiramente divulgado informações sobre eles. Para tanto, escrevera ao coronel 

da cavalaria auxiliar da vila de Barra e ao juiz ordinário da vila de Santo Antônio do Urubu, 

na esperança de localizar o tal Lima em algum destes municípios. Mas, conforme sua versão, 

não foi possível encontrá-lo visto que ele como delinqüente de duas mortes e vários roubos 

andava vagando por diversos lugares sem habitação certa.  

Essa também foi a última referência encontrada sobre os quilombos de Xique-Xique. 

No que se refere às minas de ouro, colheram-se novas amostras, encaminhadas ao ouvidor de 

Jacobina e por este ao governo da Bahia. Mas de tudo resultou que essas primeiras viagens de 

exploração não foram bem sucedidas o suficiente para despertar o interesse de investimento. 

Em julho de 1803, o governador Francisco da Cunha Meneses participara ao Visconde de 

Anadia tudo quanto se havia conseguido “para que a vista Sua Alteza Real determine o que 

for devido”. Mas informara também que “suspendeu-se aquellas indagaçoens pelo pouco ou 

nenhum interesse que se conseguia naquelle descobrimento, sendo para elle necessário 

maiores despesas”.49  

Nas décadas que se seguiram a essas primeiras explorações oficiais é possível que as 

notícias sobre as minas tenham se espalhado e atraído pouco a pouco habitantes para aquela 

região serrana. Mas tudo indica que só a partir de meados dos anos 1830 é que, mais 

efetivamente, começou a corrida do ouro e do diamante para a região. Em 1841, poucos anos 

após essa nova descoberta, o cônego Benigno publicou uma breve notícia sobre as minas do 
                                                 
48 Idem, Ibidem, doc. n° 25.253. 
49 Idem, Ibidem, doc. n° 25.250. 
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Assuruá, segundo ele, com base em “multiplicadas informações” que obtivera na capital da 

província. Algumas dessas informações provinham de pessoas da região de Xique-Xique 

como, por exemplo, o doutor Manoel Pereira da Silva Lobo, e o cônego mostrar-se-ia bastante 

entusiasmado com a divulgada riqueza das minas: “Se podem chamar gigantes entre as minas 

do Universo”, ele dissera. Mas em desabafo, lamentava o fato de que essas minas, com todo o 

seu potencial,  

 

[...] tem sido e são a ceva da cobiça de quem quer, sem proveito algum da nação, que 

não só as não manda lavrar por sua conta, como ao meu ver convinha, mas nem ao 

menos, como me consta, se lhe paga o quinto ou os cinco por cento da lei, tendo-se 

extrahido uma enorme quantidade de ouro e diamantes, cuja extracção continua cada 

vez mais rigorosa.
50

 

 

O cônego Benigno, a princípio, entusiasmara-se a ponto de acreditar fervorosamente 

que as jazidas de ouro e diamantes encontradas na serra do Assuruá eram nada mais nada 

menos que as célebres minas de Robério Dias, o Muribeca. Sua crença, segundo o próprio 

Benigno informava, era referendada pelos depoimentos que se colhia na época entre os 

remanescentes da população indígena que habitavam naquela serra. Estes diziam que seus 

antepassados conviveram com o famoso Muribeca, que era chamado “o chefe dos índios”, e a 

tradição oral por eles divulgada miticamente sustentava que estando Muribeca na região de rio 

de Contas, de onde se avistava a serra do Assuruá, dissera: “d’aqui estou vendo todas as 

minhas riquezas”.51  

Benigno José de Carvalho, porém, não era o único a acreditar e divulgar crenças assim 

imbuídas do maravilhoso. Havia no período toda uma efervescência em torno da existência de 

uma antiqüíssima povoação ou cidade perdida da Bahia, motivada pela descoberta, em 1839, 

de um manuscrito muito deteriorado, entre os documentos da antiga Livraria Pública da Corte 

– atual Biblioteca Nacional – intitulado “Relação historica de uma occulta, e grande povoação 

antiqüíssima sem moradores, que se descobriu no anno de 1753”. O achado fora obra do 

naturalista Manuel Ferreira Lago, descoberto por acaso, e logo publicado pelo Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, e desencadeara a mais conhecida fábula arqueológica do 

                                                 
50 CUNHA, Breve notícia sobre as minas, pp. 524-529. Para maiores informações sobre o cônego Benigno José 
de Carvalho ver ALMEIDA, Sérgio Luiz Muricy de. Cônego Benigno José de Carvalho: imaginário e ciência na 
Bahia do século XIX. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2003. 
51 CUNHA, Breve notícia sobre as minas, p. 525. 
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Brasil.52 Mesmo não havendo nenhuma comprovação da realidade histórica da cidade perdida, 

os intelectuais do IHGB acreditavam que o documento era um vestígio que poderia conduzir a 

grandes descobertas. Da capital da Bahia, em 1840, nomes como o coronel Ignácio Accioli e 

Silva e A. Moncorvo se envolveram na questão, compilando e divulgando dados baseados 

também em descrições regionais e enviados aos seus pares no Rio de Janeiro, como o fizera o 

cônego Benigno. No período, o coronel Accioli esforçava-se em descobrir outras informações 

sobre possíveis vestígios de antigas habitações encontradas nas escavações de ouro e 

diamantes na serra do Assuruá.53  

Na mesma época o cônego Benigno fora nomeado pelos membros do Instituto para 

chefiar a expedição dedicada a encontrar a misteriosa cidade, chegando a Salvador em 

novembro de 1840, e a partir daí também reunindo noticias sobre diferentes locais de 

mineração na Bahia. Em outubro de 1841 enviara ao IHGB suas “breves notícias” sobre as 

minas do Assuruá, concluindo tratarem-se das “minas celebres do infeliz e opinioso 

Moribeca”, onde haveria também vestígios de uma antiga civilização.54 No entanto, em pouco 

tempo suas intenções de encontrar a mítica cidade mudaram de direção, concentrando as 

buscas na serra do Sincorá, na Chapada Diamantina. Um detalhe geográfico mencionado no 

manuscrito a situava na confluência dos rios Paraguaçu e Una.55 Para essa região o 

desafortunado cônego Benigno dirigira-se em dezembro de 1841, consumindo longos anos, 

recursos públicos e sua saúde na busca da maravilhosa cidade perdida sem jamais a ter 

encontrado. Surgiram indagações, inclusive, de que teria enlouquecido, e conforme Sérgio 

Muricy de Almeida faleceu, em 1852, na freguesia de Santa Isabel do Paraguaçu, em plena 

Chapada Diamantina.56 

Qualquer intenção de busca pela cidade perdida fora paulatinamente abandonada pelos 

intelectuais do IHGB e outras autoridades envolvidas nos temas da geologia, a partir das 

desventuras das explorações do cônego Benigno. Mas na região do vale do São Francisco a 

serra do Assuruá e suas propaladas riquezas continuaram a produzir míticas histórias e a 

                                                 
52 LANGER, Johnni. A cidade perdida da Bahia: mito e arqueologia no Brasil Império. Revista Brasileira de 
História, v. 22, n. 43, pp. 127-152, 2002; ALMEIDA, Cônego Benigno, pp. 56-57; SILVA, Memórias 

Históricas, vol. 6, p. 121; VIANNA, Memória sobre o Estado da Bahia, p. 71. 
53 Além de intelectuais como o coronel Ignácio Accioli e Silva e A. Moncorvo, na Bahia, os projetos em torno da 
descoberta da cidade perdida também contavam com o apoio e o interesse do Arcebispo D. Romualdo Seixas. 
LANGER, A cidade perdida, pp. 133-137. 
54 CUNHA, Breve notícia sobre as minas, p. 525. 
55 Segundo Langer, esse “único detalhe geográfico” relatava a existência de um riacho em frente à cidade perdida 
pelo qual os aventureiros que a descobriram desceram e após três dias chegaram nas proximidades dos referidos 
rios. LANGER, A cidade perdida, p. 135. 
56 As informações sobre a expedição e as desventuras do cônego Benigno estão bem detalhadas em ALMEIDA, 
Cônego Benigno, pp. 84-101; e também em LANGER, A cidade perdida, pp. 134-144. 
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despertar sonhos de enriquecimento. E ainda que sob o signo do provisório, a mineração 

trouxe um surto de crescimento para a região de Xique-Xique. Heitor Araújo enfatiza com 

orgulho que nos primeiros tempos de exploração era uma cena comum serem vistas na feira 

da vila barras de ouro em alforges para o pagamento das compras. Mesmo levando em 

consideração o exagero desta afirmação e em que pese a falta de qualquer estatística, 

certamente algumas fortunas foram ampliadas e outras construídas na época. Surpreendem 

nos documentos uma certa opulência e mesmo ostentação por parte de algumas famílias 

proprietárias em meados do século XIX e nas duas décadas seguintes, caminhando para uma 

decadência e diminuição do volume de riquezas nos inventários autuados nas duas últimas 

décadas. Muitas pessoas nem estavam diretamente envolvidas com a mineração, mas puderam 

usufruir suas benesses, geralmente se dedicando ao comércio e ao empréstimo de dinheiro a 

juros, consolidando patrimônios e prestígio social.57  

Há relatos também da imigração de estrangeiros para Xique-Xique por conta da 

mineração. Heitor Araújo argumenta com certa solenidade que os sobrenomes dominantes e 

as tradições esmaecidas atestam a imigração de portugueses e outros europeus para as minas 

do Assuruá. Ocorrera inclusive uma experiência coletiva de imigração quando, em 1857, 

foram levados para a região cerca de 150 trabalhadores alemães com suas famílias, através da 

Associação Baiana de Colonização, para trabalharem na recém fundada Companhia 

Metalúrgica do Assuruá.58 Pelo decreto número 2.238, de 25 de agosto de 1858, o governo 

imperial concedia oficialmente a esta companhia faculdade para, durante o espaço de 30 anos, 

minerar ouro e outros metais no perímetro de quatro léguas de sua propriedade “situada no 

lugar denominado Gentio do Assuruá”, incluindo-se as minas conhecidas como Lavra Velha, 

Baixa Grande e Olhos D’Água do Jardim.59 No ano seguinte, também com a autorização de 

“Sua Magestade o Imperador” o decreto n° 2.427, de 3 de junho de 1859, permitia que a 

Companhia Metalúrgica do Assuruá pudesse “elevar a mil e duzentos contos de réis o seu 

                                                 
57 ARAÚJO, Heitor. História da Diocese da Barra. Anais do Primeiro Congresso de História da Bahia, (1950), 
Salvador, IGHB, 1950, p. 594; Francisco Vicente Vianna afirma que enorme quantidade de ouro foi extraída das 
minas do Gentio e construíram-se muitas fortunas, mas faltava a respeito qualquer estatística. VIANNA, 
Memória sobre o Estado da Bahia, pp. 62-63. 
58 ARAÚJO, História da Diocese da Barra, p. 594. Consta que a Companhia Metalúrgica do Assuruá foi 
fundada por negociantes de Lençóis e por um alemão de nome Kramer. Ver BARRETO, Maria Renilda N. e 
ARAS, Lina Maria B de. Salvador, cidade do mundo: da Alemanha para a Bahia. História, Ciência, Saúde – 
Manguinhos, vol. 10 (1): 157-172, jan./abr., 2003, p. 156. 
59 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 11 jan. 1859; 
BAHIA (Província). Falla Recitada na Abertura da Assembléia Legislativa da Bahia pelo Presidente da 
Província o Doutor Francisco Xavier Paes Barreto, em 15 de Março de 1859. Bahia: Typographia de Antônio 
Olavo da França Guerra, 1859, p. 14; BRASIL. Colleção das Leis do Império do Brasil de 1858. Tomo XIX, 
Parte II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1858.  
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capital de duzentos e oitenta contos”.60 Para trabalhar na mineração em Xique-Xique além dos 

engenheiros e de um médico vieram da Alemanha “fundidores, caboqueiros, ferreiros, 

maquinistas, carapinas, pedreiros, torneiros, mestres de minas e trabalhadores”.61  

Mas essa experiência tudo indica que não foi coroada de êxitos. A seca que assolou a 

região nesse período e que se prolongou pelos anos seguintes comprometeu, e de forma 

profunda, não só a adaptação como a própria vida dos colonos. A falta de água na área das 

minas também dificultava e encarecia os trabalhos de exploração. Não demorou muito para 

que os trabalhadores alemães da serra do Assuruá organizassem motins em protesto contra as 

condições insalubres de vida na região e o descumprimento de acordos estabelecidos antes do 

embarque. Às autoridades locais ficava a prerrogativa de acionar a máquina repressora, como 

se depreende das ordens da presidência da província: 

 

Esses indivíduos, a principio procederão regularmente, e satisfizerão as vistas da 

associação. 

Ultimamente, porém, chegou ao meu conhecimento, que alguns dos trabalhadores 

allemães se tinhão rebellado contra o engenheiro, também allemão, que os dirigia, 

fazendo-lhe diversos ferimentos. 

Ao Juiz de Direito da Comarca de Chique-Chique, e ao respectivo Delegado, ordenei 

que se dirigissem as minas, e depois de verificar o facto, procedessem contra os 

culpados, e tomassem enérgicas e adequadas providências, para que não se 

reproduzissem acontecimentos d’aquella natureza.62 

 

Após estas ordens, Francisco Xavier Paes Barreto, então presidente da província da 

Bahia, alegou que não obteve mais comunicações do Assuruá. Mas constava-lhe que os 

autores da desordem achavam-se presos e competentemente processados, conforme relatava 

perante a Assembléia Provincial em março de 1859.63 

Quanto à Companhia Metalúrgica do Assuruá, não foi possível saber por quanto 

tempo, efetivamente, a empresa se dedicou aos trabalhos de exploração nas lavras do Gentio. 

                                                 
60 BRASIL. Colleção das Leis do Império do Brasil de 1859. Tomo XX, Parte II. Rio de Janeiro: Typographia 
Nacional, 1859.  
61 BAHIA (Província). Falla Recitada na Abertura da Assembléia Legislativa da Bahia pelo Vice-Presidente da 
Província o Desembargador Manoel Messias de Leão, em 15 de Setembro de 1858. Bahia: Typographia de 
Antônio Olavo da França Guerra, 1858, p. 16.  
62 BAHIA (Província). Falla Recitada na Abertura da Assembléia Legislativa da Bahia pelo Presidente da 
Província o Doutor Francisco Xavier Paes Barreto, em 15 de Março de 1859. Bahia: Typographia de Antônio 
Olavo da França Guerra, 1859, p. 14. 
63 Ver outras informações sobre a criação da Companhia Metalúrgica do Assuruá e sua falta de êxito em 
VIANNA, Memória sobre o Estado da Bahia, pp. 62-63; Sobre a rebelião dos trabalhadores alemães ver APEB, 
SCP, Justiça, maço 2.291, Correspondência de Juízes (1829/1864), Chique-Chique, 21 nov. 1858; BARRETO e 
ARAS, Salvador, cidade do mundo, p. 156.   
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Mas há indícios de que a seca realmente inviabilizou a exploração das minas e de que a 

empresa teve que se dissolver rapidamente. Na sessão ordinária da Câmara de Xique-Xique, 

de 13 de outubro de 1869, os vereadores responderam a questionamentos do governo sobre o 

estabelecimento de colonos estrangeiros no município e seus “resultados econômicos” 

afirmando categoricamente: “neste Município não tem havido imigração alguma desde 1859 

quando se dispersou a Companhia aurífera do Gentio do Ouro”. No início dos anos 1880 já 

aparece uma empresa mineradora denominada “Companhia das Minas do Assuruá”, 

autorizada por decreto do governo provincial para lavrar minerais na comarca de Xique-

Xique. Como a anterior, a nova companhia também se estabeleceu no arraial de Gentio do 

Ouro, tendo como diretor gerente um senhor cujo nome, Joseph Alfraim, indicava tratar-se de 

um estrangeiro.64  

Nesta época, o capitão Durval Vieira Aguiar constatou que a dificuldade de exploração 

mineral nas serras do Assuruá, causada pela falta de água, fora resolvida pela nova companhia 

que, por meio de encanamentos de ferro, conduziu água de muitas léguas distantes.65 Não está 

clara a extensão do sucesso desse empreendimento, ou mesmo se houve um sucesso. De 

qualquer maneira, pela década seguinte essa nova companhia continuou atuando na região. A 

certeza disto vem do fato de que, em princípios de 1890, quando a senhora Anna Moreira do 

Nascimento Bessa faleceu no arraial de Gentio do Ouro, no inventário autuado por seu marido 

José Rufino Alves Bessa, que era negociante, consta que o gerente interino da Companhia das 

Minas do Assuruá devia ao espólio do casal diversos “certificados” que totalizavam a quantia 

de 3:704$230. Alguns anos mais tarde, já no findar do século XIX, no inventário de um outro 

negociante de Gameleira do Assuruá, Balduíno Gomes da Cunha, sua esposa Delmira Antunes 

da Cunha declarou, entre as dívidas ativas, que a companhia devia ao espólio do casal o valor 

de dois “certificados”, sendo um que totalizava 1:500$000 e outro equivalente a 1:106$000. 

Estes “certificados”, em sua maioria, representavam recibos de adiantamentos diversos que os 

compradores de ouro e diamantes, muitos deles vindos de outras regiões, faziam à empresa 

mineradora para pagamento de vencimentos a empregados. A esses mesmos compradores 

ficava a prerrogativa de poder transferir os certificados para crédito de outros negociantes, 

alguns estabelecidos na região das minas, como nos dois casos citados.66 

                                                 
64 APEB, SCP, DA, maço 1464-2, Correspondência da Câmara (1864/1899), Chique-Chique, 13 out. 1869; 
APEB, SCP, Agricultura, maço 4.633, Mineração (1824-1889), Ofício do diretor-gerente da Companhia das 
Minas do Assuruá ao presidente da província, 25 fev. 1887. 
65 AGUIAR, Descrições práticas, p. 55. 
66 APEB, SJ, IT, n° 4/1464/1933/6, Inventário de Ana Moreira do Nascimento Bessa, Xique-Xique, 1890; n° 
7/3118/10, Inventário de Balduíno Gomes da Cunha, Xique-Xique, 1899. 
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Mas o passar do tempo não parece ter trazido consigo melhores condições de vida e de 

trabalho nas minas. Por volta de meados dos anos quarenta do século XX, Morais Rego 

divulgava que ainda labutavam “para mais de duas mil pessoas” na serra do Assuruá, 

“alojadas da maneira a mais miserável, providas do instrumental o mais rudimentar”, onde a 

escassez de água tornava os trabalhos de exploração particularmente difíceis.67 No que se 

refere especialmente aos colonos alemães, apesar dos poucos registros encontrados a esse 

respeito, há indícios de que o destino fora cruel com algumas daquelas pessoas. Em 14 de 

maio de 1860, o negociante Felix da Costa Torres, que exercia a função interina de juiz de 

órfãos em Xique-Xique, enviara um ofício ao governo provincial acompanhado de um “mappa 

do estatístico dos obitos havidos no pessoal dos Alemaes ingajados na Imperial Companhia 

Metallúrgica do Assuruhá”. O mapa, infelizmente, não foi encontrado e não foi possível 

descobrir quantas pessoas padeceram com a seca. Mas é importante acrescentar que no ofício 

o juiz informava ainda se acharem na vila de Xique-Xique duas crianças “mendigando sem 

outros meios de viverem”, filhos legítimos dos alemães “Henrique Schimdt e sua mulher 

Carlota Schimdt”, falecidos nas minas da serra do Assuruá.68 

O surto da mineração em Xique-Xique não só atraiu pessoas vindas de fora como 

criou na população local uma cultura de migrar para buscar a sorte nos garimpos. Quando as 

minas da região demonstraram sinais de esgotamento, ou mesmo devido à dificuldade dos 

trabalhos de exploração nesses garimpos, muitos moradores partiram para a serra do Sincorá, 

na Chapada Diamantina, em busca do enriquecimento não realizado em Xique-Xique. Ainda 

em 1845, o coronel José Rufino de Magalhães, que fazia às vezes de juiz municipal e de 

órfãos como substituto, reclamava ao presidente da província de não contar em Xique-Xique 

com a força da Guarda Nacional. Conforme a autoridade, esta força ali não havia sido 

organizada pelo abandono em que se encontrava a vila, motivado, sobretudo, “pela saída dos 

povos” do município para a Chapada Diamantina. O boom da mineração na região da 

Chapada iniciara-se de forma mais significava apenas no ano anterior, mas rapidamente 

começara a atrair levas e mais levas de migrantes seduzidos pelas notícias animadoras que 

circulavam pelo sertão. Enquanto isso, no vale do São Francisco uma violenta briga de família 

vinha deixando seus rastros de sangue. No vizinho termo de Pilão Arcado, por essa época, 

eclodira uma luta que duraria vários anos, entre os filhos e aliados do português Bernardo 

José Guerreiro e o comendador Militão Plácido de França Antunes e sua gente. Enquanto 

                                                 
67 REGO, Luís Flores de Morais. O Vale do São Francisco: ensaio de monografia geográfica. São Paulo: 
Renascença, 1945, pp. 190-191. 
68 APEB, SCP, Justiça, maço 2.291, Correspondência de Juízes (1829/1864), Chique-Chique, 14 mai. 1860. 
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muitos moradores de Xique-Xique partiam para buscar a sobrevivência nos garimpos da 

Chapada Diamantina, segundo as palavras do juiz substituto, a vila se achava “inundada, e 

cheia de pessoas hordinarias, vadios e criminosos, emigrados da Va. de Pilão Arcado”. Por 

isto pedia ao governo que para lá fosse providenciado com a maior urgência um destacamento 

policial.69  

Os inventários autuados em Xique-Xique também permitem perceber a migração da 

gente dali para a região da Chapada, dando conta de parentes citados como beneficiários e que 

se encontravam em Lençóis, em Andaraí ou em Santa Isabel do Paraguassú, atual Mucugê, à 

procura de melhor sorte. Em 1850, quando o comerciante de sal Severo Romão de Souza 

faleceu no arraial de Manga, em Minas Gerais, entre os quatro filhos por ele reconhecidos, 

frutos de três uniões consensuais, ficaram em Xique-Xique em companhia da mãe os menores 

Firmino e Lúcio. Porém, dali a três anos eles já se encontravam em Lençóis e, segundo 

informações do tutor que lhes foi dado na época do inventário, lá estavam “empregados em 

seus garimpos”. Na segunda prestação de contas, em 1855, deviam ter por volta de dezenove 

e vinte anos de idade, respectivamente, e por lá ainda se achavam. É provável que só tenham 

retornado a Xique-Xique em 1860, pois foi neste ano que solicitaram ao juiz de órfãos a 

emancipação para administrar o pequeno patrimônio deixado pelo pai.70 

Também na década de 1850 morava na povoação de Lençóis, termo da vila de Santa 

Isabel do Paraguassú, o casal Antônio das Chagas e Efigênia Pereira da Cruz, que se casaram 

em 1842, no termo da vila de Xique-Xique. Em 1856, através de procurador, Antônio das 

Chagas mandara informar ao sogro Alexandre Pereira das Chagas, morador na Canabrava 

(Canabrava do Gonçalo), em Xique-Xique, que não entraria na partilha do inventário da sogra 

Maria Pereira da Cruz, estando satisfeito com o dote recebido à época do casamento. Em 

Santa Isabel do Paraguassú, por volta dessa mesma época encontrava-se Antônio Lino de 

Barros e de lá ele passara procuração para o irmão João Ferreira da Rocha representá-lo no 

inventário de sua mãe, Joana da Rocha, autuado em Xique-Xique, em 1857.71  

Alguns anos mais tarde, migrar para a Chapada Diamantina também foi o destino de 

José Bernardo da Rocha. Em 1863, por falecimento do pai Joaquim Bernardo da Rocha ele 

ficou encarregado da tutela de quatro irmãos menores – Francisco, Jacinta, Theodorina e 

                                                 
69 APEB, SCP, Justiça, maço 2.291, Correspondência de Juízes (1829/1864), Chique-Chique, 20 out. 1845. 
Sobre a mineração na Chapada Diamantina ver PINA, Maria Cristina Dantas. Santa Isabel do Paraguassú: 
cidade, garimpo e escravidão nas lavras diamantinas, século XIX. Dissertação (Mestrado em História), 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000. 
70 APEB, SJ, IT, n° 07/3127/24, Inventário e testamento de Severo Romão de Souza, Xique-Xique, 1850. 
71 APEB, SJ, IT, n° 08/3280/14, Inventário de Maria Pereira da Cruz, Xique-Xique, 1856; n° 07/2924/03, 
Inventário de Joana da Rocha, Xique-Xique, 1860. 
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Henrique – e como estes e outros membros da família, residia no sítio dos Mattos. Em 1868, 

quando o juiz de órfãos o intimou para a segunda prestação de contas dos bens que coube aos 

menores, constatou-se que José Bernardo mudara-se para “as lavras dos Lençóis” havia algum 

tempo. Também estava em Lençóis nesta mesma época João Evangelista da Silva, 27 anos de 

idade, herdeiro do tio Antônio Modesto da Silva, falecido em Xique-Xique em novembro de 

1862 sem descendentes. Para que a partilha dos bens deixados por Antônio Modesto se 

efetivasse, sua jovem viúva Catarina Francisca de Carvalho, de 23 anos, solicitou ao juiz de 

Xique-Xique que enviasse carta precatória para o termo de Lençóis, requerendo a presença do 

sobrinho de seu marido ou de procurador por ele constituído. Em maio de 1863 João 

Evangelista passara procuração para que o capitão Emídio José de Carvalho o representasse.72 

Mas não eram apenas os homens solteiros ou os casais que partiam de Xique-Xique 

para tentar melhorar de vida nos garimpos da Chapada Diamantina. Francisca Neta de Jesus, 

mulher solteira de 31 anos, cujos familiares em sua maioria residiam no termo de Xique-

Xique, na fazenda Canabrava do Gonçalo, em 1862 também morava em Santa Isabel do 

Paraguassú. Dali Francisca Neta passara procuração a fim de que Ernesto da Cunha e Silva 

cuidasse dos seus interesses em Xique-Xique, ligados ao pequeno espólio deixado por sua tia 

Mariana Pereira da Rocha, falecida neste ano sem descendentes.73 Também Teodora Rosa de 

São Félix, juntamente com um irmão seu, em algum momento dos anos 1850 encontrava-se 

na região da Chapada. Isto é evidenciado em uma das cláusulas de seu testamento:  

 

Meu irmão Hermenegildo Marques me é devedor da quantia de trezentos mil reis, 

que lh’os entreguei para guardar quando eu me achava molesta das bexigas nas 

Lavras dos Lençóis e athe a data deste me acho por pagar da referida quantia de 

trezentos mil reis. 74    

 

Não foi possível descobrir qual era a ocupação dessa mulher, mas pelas declarações 

feitas percebe-se que costumava viajar bastante pelas vilas do sertão. Entre suas últimas 

vontades ela pedira que, no caso de seu falecimento ocorrer em qualquer município que não 

fosse o de seu domicílio, após a abertura de seu testamento, se remetesse o documento para o 

juízo municipal de sua residência, a encargo do testamenteiro Antônio Calisto da Rocha. Em 

outro trecho ainda reiterava que seu corpo poderia ser sepultado em qualquer freguesia onde 

                                                 
72 APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/12, Inventário de Joaquim Bernardo da Rocha, Xique-Xique, 1863; n° 
07/2924/12, Inventário de Antônio Modesto da Silva, Xique-Xique, 1863. 
73 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/09, Inventário de Mariana Pereira da Rocha, Xique-Xique, 1862. 
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se achasse à época da morte, mas que este sepultamento deveria ser na igreja matriz, envolta 

em “hábito branco de pano de linho”, ocasião em que se rezaria por sua alma “um oitavario de 

missas”. Ela era natural da freguesia de São José de Sento-Sé e seu testamento fora escrito em 

1857 já na vila de Remanso. Mas consta que neste mesmo período seu domicílio era na vila 

de Xique-Xique, onde tinha uma casa feita de taipa e coberta de telhas e aonde veio a falecer 

em outubro de 1862. Tudo indica que fosse solteira e também não deixou filhos.  

Não raro também foram os maridos que migraram para a Chapada Diamantina, 

deixando as esposas indefinidamente no vale do São Francisco, chefiando o domicílio e 

cuidando sozinhas da educação dos filhos. Efigênia Neta Martins, moradora nas lavras do 

Gentio, enfrentou essa situação no início dos anos 1850. O marido, João Caetano da Silva, 

partira não se sabe há quanto tempo para “as lavras do Andarahy” acompanhado de André e 

Jorge, escravos de 16 e 18 anos de idade, respectivamente, e em 1850 por lá faleceu. Efigênia 

ficou sozinha com a responsabilidade por seis filhos menores, onde o mais velho, Raimundo, 

tinha 16 anos e o mais novo, Teobaldo, cinco anos de idade. O cultivo de lavouras como a 

mandioca contribuía para a sobrevivência da família, possivelmente aliado ao aluguel da mão-

de-obra de alguns dos cinco escravos que ficaram no Gentio, meio comumente empregado 

pelas mulheres sós. Pelo menos o escravo Brás, crioulo, 40 anos, devia empregar-se no 

serviço de plantio e cultivo. Um caminho provável para o emprego das quatro escravas que 

faziam parte do espólio, além do trabalho doméstico e da lavoura, podia ser o comércio 

ambulante, destinado a abastecer as necessidades alimentícias dos garimpeiros do Gentio. 

Mas pode ser também que os escravos ali remanescentes estivessem envolvidos diretamente 

na mineração, pois muitos dos trabalhos de garimpos absorviam indiscriminadamente homens 

e mulheres. De todo modo, ao inventariarem-se os bens do casal, em 1851, os escravos André 

e Jorge ainda se encontravam nos garimpos de Andaraí.75 

Outro caso muito interessante foi o encontrado no inventário de José Longuinho da 

Silva. Ao ficar viúva, em 1850, sua esposa Ana Francisca de Magalhães, contemporânea de 

Efigênia Neta Martins e também moradora nas proximidades do Gentio, arriscou grande parte 

do pequeno patrimônio familiar ao enviar o escravo Joaquim, 25 anos, para trabalhar nos 

garimpos de Lençóis. A decisão foi tomada em comum acordo com os oito filhos do casal, 

que tinham entre 14 e 22 anos de idade, mas para infortúnio da família pouco tempo depois 

este escravo por lá faleceu. Para se ter uma idéia do prejuízo, todo o espólio do inventário 

alcançou a pequena quantia de 581$320, e da qual 500$000 correspondia ao valor do escravo. 
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Ou seja, aproximadamente 86% do patrimônio familiar. No restante dos bens constava ainda o 

escravo João, mas ele foi descrito como “de qualidade cabra, porém aleijado de todo sem 

serventia”, avaliado em 20$000. De resto, ficou apenas uma casa no sítio São Francisco onde 

moravam, uns poucos utensílios de uso doméstico, instrumentos de trabalho e um cavalo 

velho. Não tinham terras nem criação alguma o que sugere que o trabalho nos garimpos era o 

arrimo da família desde os tempos em que José Longuinho era vivo.76 

Notícias esparsas divulgadas no decorrer do Oitocentos informavam que após a 

descoberta das minas houve uma migração de vinte mil pessoas para a região da Chapada 

Diamantina, como colheu Richard Burton, em 1867.77 Outros cronistas preconizam números 

ainda maiores. Segundo M. M. de Freitas a fama da região transpôs fronteiras e de norte a sul 

do Brasil “correu gente de toda espécie em busca de riquezas, chegando as minas a conter 

mais de trinta mil pessoas”. Faiscadores, garimpeiros, negocistas de todo tipo e os “negros 

acossados pela chibata e pelo tronco vil dos senhores” procuraram aquelas “terras lendárias”, 

constituindo um fator de povoamento. Também para lá teriam se dirigido “os missionários” 

da “Santa Madre Igreja”, no afã de levar a fé cristã a todos os povos e lugares e no mesmo 

rastro “seguiram os judeus de todas as terras” habilmente “disfarçados de sertanistas ou 

caatingueiros”, exagerara o cronista da história sertaneja.78  

Mas a própria presidência da província da Bahia, em 1857, exaltava a grande atração 

de pessoas promovida pelas minas da Chapada. De maneira também visivelmente exagerada, 

é bom dizer, o presidente Cansansão de Sinimbu enfatizava com pompa e circunstância 

perante a Assembléia Provincial o grande benefício que tais descobertas representavam para a 

província e, sobretudo para o povo do interior, inclusive como captação da mão-de-obra 

excedente, ou pouco rentável, da pecuária: 

 

Sei, Senhores, que a descoberta dos diamantes da Chapada fez um grande, um 

immenso benefício a Província da Bahia, porque mudou a condição de grande parte 

de sua população do interior. Homens, que viviam na pobreza, alguns empregados no 

então pouco lucrativo ramo da criação de gado, outros fazendo a vida de tropeiros e 

occupados em transportar para o littoral os productos da grosseira indústria do sertão, 

outros finalmente ociosos, que vageavam pelas margens do S. Francisco de districto 

em districto, sem emprego, nem occupação certa, todos esses braços inúteis, e até 
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nocivos, tornaram-se de repente productores, desde que as lavras diamantinas lhes 

offereceram emprego e occupação lucrativa. 

As lavras foram para os homens do interior o que tinha sido a Califórnia para os 

povos de todos os paízes...79 

 

Essas linhas entusiasmadas, no entanto, não mencionam que o “eldorado baiano” 

transformara-se para muitos em “uma terra de ninguém”, onde a lei era o poder do mais forte. 

Como assinala Maria Cristina Pina, a extração de ouro e diamantes era controlada por quem 

tinha a propriedade da serra, do terreno a ser explorado e “quem não tinha nada além do 

carumbé, enxada e sonho estabelecia contratos geralmente desvantajosos nos quais sempre 

ganhava quem tinha mais”.80 Além do contingente de escravos que trabalhava nos garimpos 

para ócio e fausto dos senhores mais abastados, a população livre e pobre, em sua maioria 

analfabeta, submetia-se à relações de trabalho as mais diversas – meeiros, alugados, meia-

praça, entre outras – que em geral promoviam apenas a sobrevivência. “As mãos ágeis, que 

separavam dos cascalhos as pepitas tentadoras, continuavam pobres como dantes porque as 

riquezas passavam a outras mãos”, dissera acertadamente M. M. de Freitas, mas é improvável 

que essas mãos fossem apenas dos “judeus e mascates gananciosos”, como ele pensou.81 

 

2.3 VIDAS EM MOVIMENTO: OS CAMINHOS DO SERTÃO 

 

Como concluiu Antonieta Miguel, ao avaliar a dinâmica comercial da Imperial Vila da 

Vitória, no sertão da Ressaca, também em se tratando do sertão do São Francisco os caminhos 

não levavam apenas ao porto da velha “Bahia de Todos os Santos”.82 Kátia Mattoso insistiria 

que grandes áreas do sertão baiano, não raro, estavam mais integradas à economia das 

províncias vizinhas que à da própria Bahia.83 Mesmo isto não se verificando completamente 

para a região pesquisada, visto que os moradores de Xique-Xique mantinham ativos contatos 

comerciais com a capital da província, é certo que as regiões cortadas pelo São Francisco 

também tinham negociações ativas com províncias limítrofes como Pernambuco, Piauí, Minas 

Gerais e Goiás e ainda com outras localizadas bem mais além, como era o caso do Mato 

                                                 
79 BAHIA (Província) Falla Recitada na Abertura da Assembléia Legislativa da Bahia pelo Presidente da 
Província o Desembargador João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu em 3 de setembro de 1857. Bahia: 
Typographia de Antônio Olavo da França Guerra, 1857, p. 58.  
80 PINA, Santa Isabel do Paraguassú, pp. 76-77. 
81 FREITAS, Estradas e Cardos, p. 27. 
82 MIGUEL, Antonieta. Vida Material e Cotidiano: a Imperial Vila da Vitória na segunda metade do século 
XIX. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 2000, p. 87. 
83 MATTOSO, Bahia, século XIX, p. 158. 
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Grosso. Sobretudo o norte de Minas Gerais, desde o período áureo da mineração na região do 

rio das Velhas, era abastecido com os rebanhos de gados ribeirinhos. E da província mineira 

vinham pelo rio São Francisco o café, o açúcar e a rapadura, únicos artigos que necessitavam 

ser “importados” em meados do século XIX para o consumo dos moradores de Xique-Xique, 

segundo informações da Câmara Municipal, que afirmava não existir ali a necessidade de 

produtos estrangeiros.84 

Com o mesmo destino do gado que desde o período áureo da mineração abastecia as 

minas do rio das Velhas, em Minas Gerais, assim também seguia o sal extraído das lagoas de 

Xique-Xique e outras áreas ribeirinhas, transportado em canoas e barcas pelo rio São 

Francisco. Gado e sal andavam juntos no sertão e segundo Capistrano de Abreu este último 

servia naturalmente de moeda corrente, exagerando, porém, ao afirmar que de tudo pagava-se 

apenas em sal.85 De qualquer modo, em vários dos inventários autuados no decorrer do século 

XIX em Xique-Xique foi possível perceber como a posse de salinas estava descrita entre os 

bens principais, o que comprova a importância do produto para a economia da região. O sal 

era artigo de primeira necessidade, indispensável ao homem e ao gado, como constatou 

Lycurgo Santos Filho.86 Em 1849, a Câmara estimou a produção do município em não menos 

de mil quartas de sal anualmente e, em 1867, Richard Burton colheu a informação de que a 

região fornecia por ano de mil a dois mil alqueires de sal ao Alto São Francisco.87 

Nas primeiras décadas do período oitocentista a maior parte das áreas produtoras de 

sal do vale do São Francisco estava concentrada sob o poder dos ricos fazendeiros da região, 

conforme observaram Spix e Martius. Porém, ainda segundo os naturalistas, principalmente 

naquelas salinas localizadas a oeste do rio, “onde diversas regiões do paiz deserto” ainda não 

possuíam “dono legal e onde os limites dos districtos do sal” eram apenas conhecidos, a 

exploração do produto pertencia em usufruto a quem as descobrisse. Em algumas lagoas mais 

ricas trabalhava-se quase todo o ano e em suas imediações importantes fazendas comumente 

se estabeleciam associando-se a extração do sal com a criação de gado. Nas outras salinas 

menores o comum era a construção de cabanas provisórias, habitadas pelos próprios donos 

durante os trabalhos de extração que se davam principalmente nos meses de seca, entre junho 

e setembro. Normalmente, junto com os trabalhos das salinas um animado comércio se 

desenvolvia, trazendo consigo vendedores diversos, pessoas envolvidas com a pesca e a 

                                                 
84 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 20 jun. 1857.  
85 ABREU, Caminhos antigos, p. 131. 
86 SANTOS FILHO, Uma comunidade rural, p. 383. 
87 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 12 jan. 1849; 
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comercialização de peixe, que era salgado e seco, e ainda os párocos e homens do fisco, que 

sabiam se fazer presentes para cobrar seus dividendos, pagos com o mesmo produto.88 

São Romão e Barra do Rio das Velhas eram importantes empórios de sal na província 

de Minas Gerais e dali o produto era comerciado para São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Para 

atender a demanda das regiões do Norte, das províncias de Pernambuco e Piauí e outras áreas 

da província da Bahia, formou-se um importante mercado nas vilas de Barra do Rio Grande, 

Pilão Arcado e Juazeiro.89  

Muitas famílias deviam ter na extração e comércio do sal um meio de sobrevivência 

em diversas regiões salineiras do sertão do São Francisco. Na primeira década do século XIX, 

por exemplo, vivia no então arraial de Xique-Xique José de Sousa de Almeida, natural da ilha 

de São Jorge, nos Açores, “casado na forma do Sagrado Concílio Tridentino com Caetana 

Maria Francisca”. Em seu testamento, escrito em 1813, José de Almeida declarou que era 

“homem de negócio com pequeno giro”, dedicando-se à extração do sal e ao comércio do 

produto principalmente. Quando ele faleceu no mesmo ano de 1813, as declarações da viúva 

Caetana Maria no inventário demonstram que os únicos bens de raiz que tinham conseguido 

firmar foi uma morada de casas de telha e taipa no arraial, com uma mesa, um banco e dois 

tamboretes, e umas salinas denominadas “o pé do morro”, localizadas no Assuruá. Possuíam 

também três escravos: o crioulo Cosme, 30 anos, Margarida, cabra, 35 anos, e o cabrinha 

Simão, com idade de cinco anos. Eram esses os braços que ajudavam Caetana e Manoel nos 

negócios do sal, que além de ser comerciado entre as localidades vizinhas seguia através do 

rio para a província de Minas Gerais. Uma prova contundente desse comércio interprovincial 

realizado pelo casal foi o fato de Caetana Maria ter declarado a posse de “huma canoa de 

vinhático e varandada já danificada do serviço de conduzir sal para o Rio das Velhas”.90 

Também na região de Barra do Rio das Velhas, em Minas Gerais, no arraial de Manga, 

em meados do ano de 1849 se achava o comerciante Severo Romão de Souza, natural de Pilão 

Arcado e morador em Xique-Xique. Ele se dirigira pelo rio para aquela província havia algum 

tempo e no mês de agosto desse ano ali ainda se encontrava em “disposição de huma porção 

de sal”. Ao ficar doente resolveu fazer um testamento solene e, entre outras declarações, 

afirmou que no município de Xique-Xique havia deixado para vender no lugar chamado 

Olhos D’Água, a Luis Cardoso, doze surrões de sal e no arraial de Manga havia vendido fiado 

vários surrões, registrando os devedores em um caderno de assentos de dívidas. Como José de 
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Almeida e Caetana Maria, Severo Romão de Souza parecia ter no comércio de sal seu arrimo 

e forma de sobrevivência. Mas ao contrário dos primeiros ele não detinha a propriedade de 

nenhuma salina, devendo comprar o sal de outros produtores. Pelas declarações no testamento 

notamos o sentido itinerante de seu viver, comerciando rio abaixo e acima: 

 

Declaro que ao presente não tenho dinheiro e tenho im sal duzentas e quarenta 

bruacas de sal da terra, duas canoas, huma de peroba e outra de vinhático as quais 

são bem cunhecidas de meos herdeiros; possuo dois pares de culheres de prata, e 

huma culher sem garfo, huma clavina, huma espingarda, huma caixa incourada, e 

huma pequena desencourada, hum garrafão, hum caldeirão, e huma chocolateira, as 

Ropas de meo huzo bem cunhecidas por meos herdeiros; Tenho duas feixaduras de 

porta de broca, huma rede nova e outra usada [...].91 

 

Depois das trilhas dos tropeiros, o rio São Francisco representava a principal via 

interna de conexão do comércio regional, e como argumenta Erivaldo Neves, os pecuaristas 

da ribeira são-franciscana disputavam, além do domínio fundiário, o controle do tráfico 

fluvial de passageiros e mercadorias no curso do grande rio.92 Havia mesmo uma “hierarquia 

do rio”, estabelecida com certo rigor. Os proprietários das barcas representavam o alto degrau 

dessa hierarquia, como registrou o capitão inglês Richard Burton, em 1867, observando o 

encontro das típicas embarcações ribeirinhas: “A canoa deveria parar e cumprimentar o ajojo, 

tocando as trombetas de chifres; o ajojo, por sua vez, devia a mesma deferência à barca, e a 

embarcação saudada passava orgulhosamente ou sem se dignar de responder”.93  

As canoas eram mais acessíveis às famílias ribeirinhas. Ricos e pobres as possuíam e 

em diversos inventários elas foram mencionadas. Mas no que se refere às barcas, eram 

pouquíssimas as famílias que a elas tinham acesso. Apenas quatro entre os inventariados 

descreveram barcas nos espólios e por esses casos foi possível perceber como elas de fato 

estavam associadas às famílias mais ricas, ou que detiveram alguma riqueza no passado. Em 

1852, no inventário de Francisco Antônio da Rocha, viúvo de Leonídia Custódia de 

Magalhães Rocha, da renomada família Magalhães, foram avaliadas: “huma Barca pequena 

ainda nova”, 400$000; “huma Barca mais pequena e já velha”, 200$000; e “outra Barca por 

acabar”, 50$000. Francisco Antônio da Rocha viajava com freqüência pelo rio São Francisco, 

falecendo em 1852, no município de Santo Antônio do Urubu. Ainda entre os membros 
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dessas mesmas famílias, os Rocha e os Magalhães, no inventário de Constância Maria de 

Magalhães, em 1857, o viúvo Álvaro Antônio da Rocha descreveu “huma barca em bom huzo 

sendo bem conhecida dos avaliadores”, que a avaliaram em 400$000. Para se ter um 

parâmetro de comparação, no mesmo inventário a cabeça de gado foi avaliada em 10$000, o 

que significa que a barca era equivalente ao valor de 40 cabeças de gado bovino. No período, 

Álvaro Antônio da Rocha era um dos comerciantes de Xique-Xique que trilhavam as águas do 

São Francisco e entre as mercadorias por ele comerciadas estava a rapadura, pois foram 

inventariadas duas mil rapaduras, avaliadas também em 400$000. Nos anos 1860 vamos 

encontrar uma outra barca em poder do casal Liberato José Martins e Carolina Maria de 

Araújo, que faziam parte de duas famílias também de alguma tradição em Xique-Xique – os 

Martins Santiago e os Pereira Bastos. Quando Liberato faleceu, em 1867, sua viúva 

inventariou entre os muitos bens do casal uma barca já velha, avaliada em 300$000, e ainda 

duas correntes de ferro, sendo uma usada para “trançar canoas” e outra para “trançar barcas”. 

Por fim, uma última barca foi encontrada no espólio de Ermelinda Benvenuta da Rocha e 

Azevedo – parente dos Rocha Medrado – que fora casada com José Mariano de Souza e 

Azevedo e moradora na fazenda das Pedras. Em 1882, o seu viúvo inventariou uma barca já 

velha, avaliada em 200$000.94 

A população de Xique-Xique, no entanto, enfrentava algumas dificuldades para 

desenvolver esse comércio fluvial. A ipueira, ou canal, que ligava a vila ao grande rio não era 

navegável durante todo o ano, oferecendo melhores possibilidades apenas nas épocas de 

cheias. Nos meses de seca havia a necessidade de fazer um grande retorno para que as barcas, 

ajojos e canoas chegassem ao porto de calcário branco, de onde se avistava a vila, que se 

erguia acima dos navegantes. Em 1836, os vereadores já apontavam ao governo provincial o 

grande benefício que resultaria para a gente dali com a abertura da “barra da fazenda 

denominada Saco”, fazendo correr permanentemente as águas do São Francisco pela ipueira 

que dava acesso à vila. Essa alternativa fora proposta pelo vereador Antônio Joaquim de 

Novais Sampaio e endossada pelos demais membros da municipalidade. Na ocasião, eles 

também apontaram os males sofridos pelos habitantes de Xique-Xique na vazante do rio, 

quando as águas da ipueira, que ficavam empoçadas, traziam grandes epidemias em forma de 

febres e catarros malignos.95 Sugestivamente, por conta desse interregno no movimento das 
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águas desses canais, na etimologia indígena, conforme Jacionira Coêlho, ipueira significa 

lagoas mortas.96 

Mas o tempo passava e nenhuma providência era tomada para resolver o problema. 

Em 1849 os vereadores reiteraram a extrema necessidade de se abrir o canal, orçando a obra 

em “cinco contos de reis”. Na década seguinte o assunto continuou a fazer parte dos debates 

nas sessões da Câmara. Em 1857, argumentavam sobre a pouca dificuldade que haveria para 

empreender o aprofundamento do canal se ao projeto não fossem contrários “os donos das 

fazendas Malhada, Utinga e Saco”, por onde passava a ipueira.97 Dois anos depois, em 1859, 

de maneira um tanto exagerada os vereadores apontavam os prejuízos causados ao comércio 

local, informando sobre as manobras que as embarcações faziam para alcançarem o porto da 

vila: “é preciso um arrudeio de mais de duas legoas de entrada e sahida, de sorte que se 10 ou 

12 tocão nesta Villa, 100 ou mais deixam de tocar”.98 Também continuavam lamentando as 

vidas que se perdiam nas épocas de vazante do rio, quando as epidemias acometiam sem 

tréguas a população, atingindo particularmente as crianças. 

As décadas se passaram e as obras na ipueira de Xique-Xique continuaram sendo 

apenas uma das muitas reivindicações feitas ao governo provincial. Em outubro de 1867, 

quando Richard Burton por lá passou, ele constatou que a localidade ainda enfrentava a 

dificuldade de não possuir uma aproximação direta com o rio São Francisco. Mas o capitão 

inglês também chamou a atenção para o fato de que era necessário verificar se a abertura do 

canal, antigo desejo dos moradores, não iria contribuir para aumentar ainda mais o volume 

das enchentes que de tempos em tempos atingiam a vila.99  

No que se refere aos caminhos terrestres, existiam várias rotas de comércio na região 

do São Francisco no século XIX. Um relato escrito presumidamente em 1814 descrevia uma 

rota antiga que culminava na travessia conhecida como “passagem do Juazeiro”, já então um 

lugarejo localizado a vinte e duas léguas do julgado de Sento-Sé, na grande comarca de 

Jacobina. Conforme o relato, ali se encontrava “a estrada que vai de Jacobina para 

Pernambuco e para o Piauhy e dali ao Maranhão, e da Bahia para o Piauhy”, atravessando o 

rio São Francisco.100 Alguns anos depois, no início de 1819, os naturalistas Spix e Martius 

também observaram que a “passagem do Juazeiro” era a travessia mais freqüentada de todo o 

sertão da Bahia e por onde se fazia o comércio do litoral com o Piauí e o Maranhão. 
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Conforme os alemães, era este caminho mais importante do que as outras travessias que 

existiam nas vilas de Pilão Arcado, Barra do Rio Grande e Santo Antônio do Urubu, de onde 

partia o gado também para Goiás e Mato Grosso.101  

Certamente motivada por essa importância, pouco mais de três décadas depois, pela 

mesma rota ocorreria a construção de uma estrada de ferro, ligando a capital da província ao 

vale do São Francisco, um projeto caro que foi iniciado em 1856 e só conseguiu chegar a 

Juazeiro em 1895. Ainda assim, por volta de 1879 ou 1880, Theodoro Sampaio achou que 

Juazeiro tinha “o aspecto de uma côrte do sertão”, opinião proveniente de alguém que acabara 

de “percorrer uma região áspera, atrazada e tão pouco favorecida pela natureza”, conforme ele 

se explicara, referindo-se ao trecho da viagem pelo São Francisco na altura do sertão 

pernambucano. O engenheiro calculava que Juazeiro tinha tudo para tornar-se um grande 

centro, de ativas transações comerciais, tendo em vista estar situada na encruzilhada de duas 

grandes artérias de comunicação interior: “a velha estrada histórica que da Bahia se 

encaminha para o Maranhão através do Piauhy, e a amplíssima estrada fluvial que desce de 

Minas e vae ao Oceano através da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.” Por essa razão, no 

período aquela localidade já era comumente denominada de “a praça” pelos sertanejos.102  

O traçado das estradas e a precariedade crônica de sua conservação tornavam o 

trânsito de pessoas e mercadorias pelo interior do Brasil oitocentista uma aventura sempre 

renovada. Essa precariedade transformava a besta de carga no principal meio de trânsito, 

sobretudo de mercadorias. Mas eram também utilizadas tropas de cavalos, principalmente nos 

trajetos de pequenas distâncias. A literatura de viagens, produzida por quem enfrentou 

longamente as dificuldades dos caminhos, o desabrigo dos ranchos e a pobreza das vendas de 

beira de estrada, estando sempre à mercê da hospitalidade estranha, permitem inferir, até certo 

ponto, o grande desnível que existia entre os valores arriscados nesse tráfico e as condições 

mínimas de sua segurança, como salienta Maria Sylvia de Carvalho Franco.103  

As tropas constituídas por jumentos e mulas, alimentadas com milho quebrado e 

rapaduras – que ajudavam a sustentar os animais fazendo-os resistir às longas distâncias – 

cruzavam incansavelmente os sertões da Bahia, alimentando de diversos gêneros e novidades 

os profundos rincões. O tropeiro era uma espécie de “empresário do transporte” de cargas 
                                                 
101 SPIX e MARTIUS, Através da Bahia, p. 226. 
102 SAMPAIO, O Rio de S. Francisco, pp. 36-37. Sobre a estrada de ferro, ver ainda, ZORZO, Francisco 
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que, por um preço anteriormente contrato, carregava os animais e se dirigia pelos tortuosos 

caminhos do sertão. Constituindo-se em um tipo social criado pelo sistema de transporte que 

explorava e pela posição que assumia no complexo econômico e social das áreas de atuação, 

era constantemente requisitado. Personagem itinerante, ele representava um traço de união 

entre os centros urbanos e os locais mais afastados e poderia ser travestido de múltiplas 

funções: “era comerciante, era emissário oficial, era correio, intermediário de negócios, 

portador de bilhetes, recados, aviador de encomendas e receitas”.104 Nas linhas do romance 

Maria Dusá, Lindolfo Rocha descreveu com maestria a felicidade da qüinquagenária dona 

Maria Rosa, mulher do velho Raimundo Alves, ao ouvir ao longe os estalidos daquilo que em 

sua lembrança parecia um sinal de chegada de uma tropa:  

 

Uma tarde, a velha assistia, no peitoril, o trabalho de rendas das duas filhas, 

enquanto o filho João e a outra moça arrancavam, na caatinga, raízes de umbu, para 

o bró indigerível da ceia, quando soaram ao longe os cincerros e guizas de uma 

cabeçada. A seca tinha tornado raras as tropas naquela estrada. Ouvidos habituados à 

solidão receberam esses sons como se escutassem o bimbalhar dos sinos duma igreja 

em festa. Houve alvoroço. O sangue subiu às faces das moças, que apanharam, às 

pressas, almofadas e pelegos velhos em que se sentavam, e correram para o interior 

da habitação, embaraçando os bilros, cujos fios, encardidos de pó vermelho, 

saltavam dos pés de mandacaru, servindo de alfinetes. A velha correu ao quarto 

açodada:  

– Seu Raimundo, boas novas! Aí vem uma tropa! 105  

 

Senhores de grandes riquezas no passado, entrevistas na fachada arruinada do casarão 

da fazenda Lagoa Seca, outrora “o pouso da abastança e do conforto”, o velho Raimundo 

Alves e sua família estavam reduzidos à extrema miséria na seca de 1859, que como castigo 

consumira os últimos trocados da grande herança por ele esbanjada ao longo da vida. A 

aproximação da tropa assinalava-lhes com a possibilidade de uma refeição melhor naquela 

noite. Nem bem dona Maria Rosa acudiu a gritar o marido para dali a pouco ver o primeiro 

lote da tropa, composta por três lotes, que chegava ao terreiro da velha casa. Era, em geral, 

um lote de burros formado por pelo menos oito animais cargueiros, cabendo a cada camarada 
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tocar um lote. A tropa propriamente dita se constituía do grupo de animais e ainda do 

conjunto humano que a integrava, geralmente o tropeiro, os camaradas, o arrieiro e o 

cozinheiro. Aquela que procurou pouso na Lagoa Seca tinha essa conformação e pertencia ao 

mineiro Ricardo Valeriano Brandão, que em frases curtas explicava as idas e voltas de seu 

itinerário, partindo de Minas Gerais:  

 

Desde que saí de Serra Nova, quase não descansei. Cheguei em S. Félix achei logo 

frete inteirado para Maracá. Aí tampei a tropa de sal, e ia pra casa. Mas no Gavião 

sube que na Lavra do Mucujê, sal e toucinho estão bons. Então troquei um bocado de 

sal por toucinho e aqui vou eu...106 

 

A repentina visita da tropa do mineiro proporcionou uma noite de fartura para a 

empobrecida família do velho Raimundo, com direito à ceia constituída de arroz e carne seca 

e às trovas improvisadas por Pingo D’Água: “tropeiro de ofício, valente por índole, e tocador 

de viola por arte”.  

Em suas andanças pelo interior do município de Xique-Xique, em 1867, Richard 

Burton observou que apesar de estar “entrando na região do boi de carga”, ali “os tropeiros 

em sua maioria montavam em cavalos” “em selas suportadas por duas bruacas, que levavam 

sal e cereais”. Aqueles homens, conforme o inglês, “afirmavam que viajavam o dia inteiro, e 

não só até o meio dia, como os tropeiros das províncias do sul”, percorrendo assim “um 

número maior de léguas”. A caminho do arraial de Santo Inácio o viajante observou também 

aquilo que chamou de “um espetáculo típico” daquela zona ribeirinha: “uma mulher a pé e um 

homem a cavalo, carregando a criança”.107 Por volta dos anos vinte ou trinta do século 

seguinte esse costume ainda chamava a atenção naquela região. Heitor Araújo registrou que 

era comum “ir o homem montado a cavalo e as mulheres a pé, para a missa” e ele conhecia 

mulheres que percorriam “toda uma zona assistindo à desobriga a pé”.108   

No entanto, embaixo da alcunha de “tropeiro” não raro tanto estava o dono da tropa 

quanto os seus ajudantes. Mas nem sempre o dono precisava se aventurar nestas viagens, pois 

dependendo de sua condição econômica ele podia legar a tarefa de condutor para um homem 

de sua confiança. Estudos que analisam o papel das tropas no comércio regional também 

concluíram que nesta atividade tanto participavam trabalhadores livres quanto escravos. 

Jurema Paes, por exemplo, argumenta que o camarada, homem responsável por cada lote da 
                                                 
106 ROCHA, Lindolfo. Maria Dusá. p. 2. Sobre a conformação das tropas ver GOULART, José Alípio. Tropas e 
tropeiros na formação do Brasil. Rio de Janeiro: Conquista, 1961, p. 63. 
107 BURTON, Viagem de canoa, p. 264 
108 ARAÚJO, Vinte anos de sertão, p. 53. 
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tropa, poderia viajar tanto a pé quanto montado a cavalo, dependendo das condições da 

estrada, mas “se a profissão coincidia com a triste qualidade de escravo, sempre viajava a 

pé”.109 Maria de Fátima Pires, por sua vez, relata a situação em que um grupo de escravos 

tropeiros haviam retornado a Rio de Contas vindos da capital e durante “um batuque” 

realizado na senzala, onde comemoravam o “feliz retorno do grupo”, por conta de ciúmes, 

dois escravos brigaram de maneira tão violenta que resultou na morte de um deles.110 

Havia geralmente uma ligação estreita e carinhosa entre homens e animais e aqueles 

animais muito prezados tinham direito a seu próprio nome, que muitas vezes exaltava uma 

característica peculiar e que os particularizava do restante da tropa. No inventário de 

Francisco José de Oliveira, da fazenda Umbuzeiro, dos 29 animais declarados 16 tinha nomes 

próprios. Entre eles estavam os burros “Cabrito”, “Caburí”, “Castanho’ e “Brinquedo”; as 

mulas “Ferreira”, “Siriema” e “Piaba”; cavalos de campo apelidados de “Doirado”, “Cabeça 

Chata”, “Sabido”, “Fronteiro” entre outros; e ainda uma égua chamada “Abóbora”.111 

Também no inventário de Eduardo Alves Bessa, da fazenda Jacaré, entre os 42 animais de 

transporte descritos, em 1897, eram muitos os que “respondiam” por um nome próprio. Havia 

burros com nomes como “Irado”, “Sésimo” e “Lolinho”; mulas que atendiam por “Piaba”, 

“Catingueira”, “Cigana” e “Morena”; cavalos chamados “Macaco”, “Estrela”, “Belo Mimo”, 

“Espalha Brasa”, “Terreiro”, “Queixo Ralado”, “Sarninha” e “Mata-boi”; e para completar, 

ainda havia os jumentos “Vai à festa”, “Molão” e “Mal feito”. Juntamente com outros de sua 

espécie, que não tiveram direito a nomes, nem imponentes nem prosaicos, essa tropa curiosa 

valia 3:975$000, onde uma mula de sela alcançou a avaliação de 300$000, equivalente ao 

valor de dez cabeças de gado bovino (que também teve um valor bastante alto, 30$000).112 

Bons animais de carga não custavam pouco aos donos de tropas. No inventário de Ana 

Moreira do Nascimento Bessa, em 1890, uma tropa de “32 burros cargueiros” foi avaliada por 

4:160$000, significando que cada burro valia 130$000, enquanto um rebanho de 200 cabeças 

de gado bovino foi avaliado em 2:400$000, equivalendo a 12$000 cada cabeça.113 Um burro 

de carga, portanto, valia mais de dez vezes o valor da cabeça de gado. Para se ter uma idéia da 

importância dos animais muares e cavalares para a população de Xique-Xique, basta referir 

que acima de 79% dos inventariados deixaram em seu espólio algum tipo de animal de 

                                                 
109 PAES, Tropas e tropeiros, p. 78. 
110 PIRES, Maria de Fátima Novaes. O crime na cor: escravos e forros no alto sertão da Bahia (1830-1888). São 
Paulo: Annablume/FAPESP, 2003, p. 38. 
111 APEB, SJ, IT, n° 04/1446/1915/22, Inventário de Francisco de José de Oliveira, Xique-Xique, 1896. 
112 APEB, SJ, IT, n° 07/3118/06, Inventário de Eduardo Alves Bessa, Xique-Xique, 1897. 
113 APEB, SJ, IT, n° 04/1464/1933/06, Inventário de Ana Moreira do Nascimento Bessa, Xique-Xique, 1890. 
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transporte pessoal e carga. Havia mesmo aquelas famílias que aparentemente investiam na 

criação para o comércio, tendo em vista a quantidade de animais inventariados. 

TABELA 9 
REBANHOS DE ANIMAIS CAVALARES E BOVINOS INVENTARIADOS,  

POR NÚMERO DE CABEÇAS E VALOR TOTAL EM MIL REIS* 

ANO  INVENTARIADO (A) MORADIA ACa VALOR ABb VALOR 

1823 Teobaldo José de Carvalho Xique-Xique 53 733$000 695 3:536$000 

1841 Antônio Damaceno Linhares Faz. do Mingau 45 696$000 280 1:680$000 

1849 Anna Luiza de França Antunes Fazenda Malhada 25 620$000 400 3:200$000 

1855 Deodata Maria da Conceição Xique-Xique 21 635$000 250 2:250$000 

1858 Felix Gonçalves Chaves Fazenda Pontal 24 2:000$000 52 1:040$000 

1866 Américo Francisco de Miranda Faz. Santo Euzébio 50 1:690$000 130 2:080$000 

1867 Liberato José Martins Xique-Xique 27 726$000 90 630$000 

1867 Manuel Fulgêncio de Azevedo Xique-Xique 71 2:675$000 300 3:500$000 

1871 Sophia Pereira de Oliveira  Fazenda Ouricuri 29 1:190$000 120 1:800$000 

1871 Eufrásia Maria da Conceição Povoação do Cotovelo 25 1:034$000 80 1:200$000 

1873 Maria Madalena da França Faz. Carnaíbas de Cima 52 1:705$000 200 2:400$000 

1876 Joaquim Estácio da Costa Xique-Xique 32 1:175$000 560 7:280$000 

1883 Messias Antunes de C. Rocha Fazenda Umbuzeiro 72 1:845$000 602 7:250$000 

1886 Ciriaco Pereira Bastos Xique-Xique 25 590$000 130 1:560$000 

1887 Bárbara Marciana da França Xique-Xique 29 538$000 23 276$000 

1889 José Mariano de S. e Azevedo Fazenda das Pedras 26 528$000 80 960$000 

1889 João da Mata Cardoso Xique-Xique 28 532$000 32 376$000 

1890 Anna Moreira do N. Bessa Xique-Xique 51 4:615$000 200 2:400$000 

1890 Rufino Alves Pereira  Povoado do Tanque 24 442$000 48 576$000 

1891 Antônio Batista de Oliveira  Fazenda Velame 25 575$000 22 300$000 

1891 Luiz de França Martins Xique-Xique 33 672$000 300 3:600$000 

1892 João Florêncio dos Santos Fazenda Forquilha 26 531$000 80 1:200$000 

1892 Custodia Rodrigues Covas Faz. Curral de Pedras 88 1:775$000 422 5:064$000 

1893 Maria Joaquina Rosa Teixeira Fazenda Carnaíbas 40 925$000 700 8:400$000 

1894 Luzia Gomes Lima Povoado do Tanque 20 910$000 102 2:550$000 

1896 Anna Maria Alves Barreto Gentio do Ouro 31 1:350$000 165 3:300$000 

1896 Francisco José de Oliveira Fazenda Umbuzeiro 29 1:315$000 100 3:000$000 

1897 Eduardo Alves Bessa Fazenda Jacaré 42 3:975$000 605 18:330$000 

Fonte, APEB, SJ, IT, Inventários de Xique-Xique (1813-1899). 
* Tem por base os espólios que apresentaram a partir de vinte cabeças de animais cavalares e muares, sem fazer 
distinção entre os mesmos. 
a AC = Animais cavalares 
b AB = Animais bovinos 
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A despeito da rudimentar base tecnológica, o movimento de mercadorias era intenso 

pelos caminhos do interior da Bahia, dinamizando o comercial regional. No vale do São 

Francisco, Theodoro Sampaio constatou que Juazeiro mantinha com “o porto da Bahia um 

grosso trato, servido por cerca de dous mil muares”, que geralmente faziam “a grande 

travessia para o littoral em quinze dias de marcha regular”.114 O comércio entre as vilas do 

sertão também era bastante freqüente e promissor, intensificando-se as ligações entre as 

diversas regiões no decorrer do período oitocentista. Após a descoberta das minas na Chapada 

Diamantina, em meados dos anos 1840, houve uma reorientação dos caminhos do gado e 

outras mercadorias que conduzidas por tropas cargueiras partiam do vale do São Francisco. 

Na segunda metade do século XIX, as boiadas e tropas passaram a guiar-se também pelos 

rastros dos aventureiros que se dirigiam à região à cata do ouro e do diamante. Ao promover a 

ocupação de diversas áreas do interior, desde o século XVIII, a mineração vinha estimulando 

a abertura de vias de comunicação, interligando “as regiões ocupadas numa teia de corredores 

de circulação quase sempre precários”, conforme Erivaldo Neves.115 Dentro da província, a 

estrada para a Chapada era considerada a segunda principal rota terrestre pela qual se fazia o 

comércio de Xique-Xique e a distância desta vila para a de Lençóis era estimada em sessenta 

e quatro léguas (conforme Burton, cada uma dessas léguas tinha 6.500 metros). No entanto, a 

principal rota continuava a ser a velha estrada que ligava Xique-Xique ao Recôncavo e, 

sobretudo, a capital da província.116  

Em 1864, explicando o crescimento constante do comércio entre Xique-Xique e 

Lençóis, José Alfredo Machado, juiz de direito da comarca, argumentava que a baixa dos 

gados “no mercado da Feira de Sant’Anna fez com que os criadores e marchantes volvessem 

suas vistas lucrativas para aquelle não menos importante ponto”. Ele alertava também sobre o 

perigo de que essas relações comerciais trouxessem para Xique-Xique a epidemia de bexigas 

que grassava havia alguns meses na vila de Lençóis. Na época já havia focos da doença em 

pontos mais distantes do município e o juiz ouvira falar de pessoas infectadas a cerca de sete 

léguas da vila, na “margem esquerda do Rio S. Francisco”. A despeito das providências que 

ele dizia estar tomando existia o receio de que a epidemia se generalizasse e, assim, os 

resultados seriam terríveis, em vista do grande número de habitantes no município, “em sua 

                                                 
114 SAMPAIO, O Rio de S. Francisco, p. 36. 
115 NEVES, Erivaldo. Introdução. In NEVES, Erivaldo e MIGUEL, Antonieta (Org.). Caminhos do Sertão: 
ocupação territorial, sistema viário e intercâmbios coloniais dos sertões da Bahia. Salvador: Arcádia, 2007. p. 20.  
116 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 20 de jun. 1857; 
BURTON, Viagem de canoa, p. 255.  



 

 

 

131 

maioria pobríssimos” e que não haviam sido vacinados. Por isto solicitava ao governo o envio 

imediato de vacinas para imunizar a população.117 

Partindo de Xique-Xique, tanto para a capital quanto com destino à Chapada 

Diamantina, e assim para outros pontos, os animais de carga que faziam o transporte dos 

gêneros podiam transportar em média seis arrobas, conforme estimativas da Câmara 

Municipal, e percorrer cinco ou seis léguas de chão por dia, dependendo da época da viagem. 

O frete de cada carga para Lençóis, em 1857, custava em torno de 20$000. Já para percorrer 

as cento e vinte léguas que separavam Xique-Xique da cidade de Cachoeira, nesta mesma 

época, os donos de tropas costumavam cobrar entre 20$000 e 30$000 por carga e os preços 

dos animais muares alcançavam entre 120$000 e 150$000 e cavalares entre 80$000 e 

100$000.118  

Nos períodos de seca é evidente que o custo das viagens e o valor das tropas sofriam 

um considerável aumento e essa margem de variação nos preços do frete para o Recôncavo, 

de certo modo, pode sugerir que aquela era uma época de inflação. Neste ano de 1857 teve 

início a mais terrível estiagem do século XIX e que se estenderia pelos anos seguintes. É 

sugestivo também que uma década depois, em 1867, Richard Burton tenha registrado animais 

com preços bem mais baixos onde “os cavalos, pequenos, mas resistentes, e com sinais de 

bom sangue” custavam 60$000 e as “mulas resistentes para viagens” valiam de 80$000 a 

100$000.”119 Outro indício dessa inflação é que, também passados mais de dez anos daquela 

estimativa, uma viagem para a capital da província poderia ser realizada com o custo de cada 

carga sendo cobrada ainda a 20$000. Isto é o que está sugerido em um inventário de 1868. Ao 

relacionar as dívidas que recaíam sobre o patrimônio de seu casal, a viúva do negociante 

Evaristo José de Figueiredo, Joanna da Costa Torres Figueiredo, declarou: 

 

[...] que seu marido deve ao Tenente João Batista Avelino e a Justiniano Alves 

Jacobina, algumas viagens de animais para a Capital da Bahia, e que não existindo 

no seu casal mais nenhum animal com que se pagasse outras viagens, julgava de 

necessidade separar-se uma quantia equivalente aos alugueis, a fim de pagar a seus 

donos, e que eram nove animais, que o Juiz com os avaliadores deram o valor a cada 

um de vinte mil réis, e que todos na importancia de cento e oitenta mil réis.120  

 

                                                 
117 APEB, SCP, Justiça, maço 2.291, Correspondência de Juízes (1829/1864), Chique-Chique, 18 jul. 1864. 
118APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 20 jun. 1857. 
119 BURTON, Viagem de canoa, p. 263. 
120 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/18, Inventário e testamento de Evaristo José de Figueiredo, Xique-Xique, 
1868. 
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Os tropeiros e comboieiros de gado que partiam ou passavam pela região de Xique-

Xique com destino ao Recôncavo e à capital enfrentavam sérios problemas. O caminho das 

boiadas que comumente seguiam era um trajeto difícil e pedregoso, em grande parte recortado 

por serras. Em toda a extensão das cento e vinte léguas que o preenchiam, consta que apenas 

nas dezesseis primeiras léguas viajava-se por planícies, trecho que se estendia da vila de 

Xique-Xique até o lugar chamado Santo Euzébio, ainda dentro do mesmo município. Entre as 

diversas armadilhas naturais, sem sombra de dúvidas, a mais temida era a famosa serra do 

Tombador, localizada no município de Jacobina. Em janeiro de 1857, a Câmara de Xique-

Xique protestara contra a atitude do governo provincial de suspender os trabalhos de 

melhoramento daquela “grande ladeira”, que era “a estrada real de maior parte dos navegantes 

do sertão”. O “Tombador”, como o próprio nome sugere, era um despenhadeiro que 

costumava vitimar muitos viajantes, particularmente prejudicial às tropas dos negociantes, 

“descadeirando os seus animais”.121 Uma estimativa colhida por Theodoro Sampaio na vila de 

Barra divulgava que daquela localidade até a capital a viagem se estendia comumente por 

quinze dias, encontrando-se na travessia largos trechos de oito, dez e quatorze léguas “de 

caatinga grossa”, com o agravante de que não havia água em grande parte do caminho e era 

muito “escassa a população entre Assuruá e Jacobina Velha”.122   

Perante a Assembléia Legislativa, em setembro de 1857, o então presidente da 

província Cansansão de Sinimbu explicara o porquê da não aprovação do projeto de melhoria 

do infame “Tombador”. Segundo ele, pouco proveito haveria com o dispêndio da alta soma de 

“60 contos de réis” em que a obra fora estimada, quantia que seria empregada em um só 

trecho da estrada quando toda ela necessitava ser verdadeiramente construída “por ser apenas 

a existente um trilho de cargueiros”. No período, estudava-se a possibilidade de construção de 

um outro caminho ligando Feira de Santana a Xique-Xique. O plano era “abrir-se uma nova 

estrada, que passando pela Villa do Camisão” (atual município de Ipirá), “e freguesia de 

Monte Alegre” chegasse a Xique-Xique “sem passar por Jacobina” rumando em busca de 

Morro do Chapéu, o que aparentemente corresponde ao traçado da rodovia atualmente 

conhecida como “estrada do feijão”.123   

Também em se tratando do caminho que conduzia à região de Lençóis muitas eram as 

dificuldades enfrentadas. Transpor aquelas montanhas não era tarefa fácil. O caminho, em 

                                                 
121APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 20 jun. 1857.  
122 SAMPAIO, O Rio de S. Francisco, p. 48. 
123 BAHIA (Província). Falla recitada na abertura da Assembléia Legislativa da Bahia pelo Presidente da 
Província o Dezembargador João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu em 1° de setembro de 1857. Bahia: Typ. de 
Antônio Olavo da França Guerra, 1857, pp. 52, 73 e 74. 
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algum trecho, se encontrava com a estrada que partia da vila de Barra e, conforme constatou 

Burton, a rota “não passava de uma picada em 1855, cheia de rios a vau, lamaçais e 

montanhas, muito difícil, na verdade, de ser percorrida”.124 As súplicas pelo melhoramento 

das duas estradas se repetiriam ao longo dos anos, sendo apontada como primeira providência 

desviar o trajeto das montanhas, principalmente da serra do Tombador, pois parecia cada vez 

mais impossível aos viajantes a condução de cargas “em tão tirano caminho”, como 

argumentavam insistentemente os vereadores de Xique-Xique. Um outro investimento 

necessário era a construção de pontes sobre os diversos rios que cruzavam essas estradas. Este 

era o caso, por exemplo, das várias travessias do rio Verde no município de Xique-Xique que 

na época das cheias costumava deixar a vila sem comunicação alguma com a de Jacobina e 

sobre isso já reclamava a Câmara em 1849. No período, a estimativa era de que seria 

necessário um investimento de aproximadamente “dois contos de réis”.125 No entanto, dez 

anos depois os mesmos problemas persistiam e nas sessões da Câmara reiterava-se a 

necessidade da construção de pontes em diversos trechos do rio, sobretudo, 

 

[...] nos lugares denominados Passagem do rio Verde, na estrada da Bahia, Maquiné, 

Passagem da Vacaria e Amores na estrada que vai para a Villa de Lençóis, que 

muito soffrem os viajantes quando estão cheias estas passagens, prolongando suas 

jornadas por 5, 6 e mais dias.
 126 

 

A abertura de fontes em diversos trechos para a captação da água das chuvas também 

era apontada como medida imprescindível para a melhoria das antigas rotas do sertão. Os 

açudes não só socorreriam os viajantes durantes as longas jornadas como, com o passar do 

tempo, atrairiam moradores para diversos trechos áridos e ainda desabitados do interior da 

Bahia. Havia a esperança de que o assentamento de famílias promovesse o desenvolvimento 

da lavoura e o aumento das pastagens, visto que muitas terras até então improdutivas à beira 

dos velhos caminhos eram boas para a agricultura.127 Muitas famílias que habitavam nas 

imediações das antigas rotas de tropas e boiadas viviam de uma pequena lavoura, cujas sobras 

vendiam aos viajantes. Vez ou outra também tinham a chance de aumentar suas rendas 

comprando por baixo preço o gado enfraquecido pela marcha prolongada, que não alcançaria 

                                                 
124 BURTON, Viagem de canoa, p. 255. 
125 Sobre as condições das estradas de Xique-Xique para a capital e para a vila de Lençóis, e os pedidos de 
melhoramentos das mesmas, ver: APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), 
Chique-Chique, em 12 jan. 1849; 14 jan. e 20 jun. 1857; e 12 jan. 1859. 
126 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 12 jan. 1859.  
127 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 20 jun. 1857. 
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o destino final, ou aquelas reses que se desgarravam do rebanho, revendendo-as mais tarde em 

condições bem melhores, conforme Capistrano de Abreu.128 Um caso que aconteceu já nos 

primeiros anos do período republicano nos caminhos de gado de Xique-Xique é bastante 

ilustrativo de como se davam essas relações de beira de estrada e como a palavra empenhada 

bastava como garantia de um acerto do negócio no futuro: 

 

Diz José Joaquim d’Oliveira, residente na Villa do Corrente do Estado do Piauhy, 

que sendo negociante de bois d’aquelle estado para este da Bahia, aconteceo passar 

como é de custume do suppe pelo lugar denominado Capão do Mendonça deste 

Termo, com uma boiada no anno de 1891, e nesta mesma occasião por motivos 

imperiosos independente de sua vontade ficarão no mesmo lugar Capão e suas 

mediações diverços bois de sua dita boiada, dos quais em minha volta da Feira de 

Sant’Anna vindy dois a Miguel José de Sant’Anna pelo presso de cincoenta mil reis, 

e nesta mesma occasião o aucturisei de pegar qualquer bois pertencentes a ja dita 

boiada e que os aproveitasse pelo mesmo presso de vinte e cinco mil reis cada um 

como tinha sido os dois primeiros. 129  

 

A história foi relatada quase dois anos depois, em fevereiro de 1893, quando o 

negociante do Piauí ficara sabendo da morte de Miguel José de Santana e compareceu na 

época em que foi autuado o inventário para reclamar a dívida. A preocupação principal 

demonstrada por ele é que não foi lavrado nenhum registro que comprovasse a negociação. 

“O documento que tem foi ter feito o negócio em vista de Dona Camilla Maria do Espírito 

Santo”, esposa do falecido, dissera José Joaquim de Oliveira. E de fato, tanto a viúva 

inventariante quanto os filhos do casal reconheceram ser legítima a cobrança, e pelos últimos 

“foi declarado que o seu finado pai tinha aproveitado seis bois” da propriedade do negociante, 

que totalizavam a quantia de 150$000, a ele paga. 

Nem sempre era uma vida fácil a dos negócios com o gado. Como aconteceu neste 

caso, o estouro das boiadas pelas estradas era um perigo que pairava diuturnamente sobre o 

destino dos viajantes. Além disso, havia ainda a necessidade de lidar com um inimigo 

inclemente e bem conhecido no sertão – as intempéries do clima – onde a seca ocasionava não 

só o emagrecimento do gado como a morte de muitas reses no decorrer das travessias. Para 

agravar ainda mais a situação, na aquisição dos rebanhos o endividamento quase sempre era o 

caminho usual e, freqüentemente, projetos de uma vida mais remediada se chocavam também 

com a pressa dos credores em receber os seus dividendos. A história vivida em meados do 

                                                 
128 ABREU, Capítulos... & Caminhos antigos, p. 134. 
129 APEB, SJ, IT, n° 04/1446/1915/15, Inventário de Miguel José de Santana, Xique-Xique, 1893. 
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século XIX por Antônio Gonçalves da Rocha Chaves ilustra bem estas questões. Morador no 

interior do município de Xique-Xique, na “Passagem do rio Verde”, estrada para a capital, em 

junho de 1849 ele recebeu uma boiada de 115 cabeças, conduzida até ali por um escravo de 

nome Marcos e enviada por Francisco José de Oliveira, negociante do município de Campo 

Largo. O fornecedor do gado era padrinho de Antônio Chaves e com ele travava negócios 

havia alguns anos. Mas o mercado de gados não parecia ter gerado grandes rendimentos para 

o afilhado nos últimos tempos e ele contraíra com o padrinho dívidas volumosas.  

Em 14 de junho de 1849, Antônio Chaves escreveu uma carta ao padrinho, levada pelo 

escravo Marcos, onde explicava que tivera grandes perdas financeiras nas travessias de gado 

por conta da falta de chuvas, lamentando ter vendido gado até por 11$000 a cabeça, onde 

“porção em algum” que lucrou não “chegou para o prejuízo”. Afirmava que muito sentido 

ficara de não poder enviar “um só vintém”, quando o padrinho cobrava o pagamento daquela 

boiada à vista: “com isso vexou-me bastante, e lancei as vista a ver si com o mesmo gado, 

indo se vender mais adiante, lhe hia esse dinheiro”, desculpava-se humildemente Antônio 

Chaves. Convencido de que novamente teria prejuízos nas travessias e também pelo fato de a 

boiada recebida estar muito magra, ele desistira momentaneamente da viagem, conversando a 

respeito com o escravo Marcos. Em outro trecho Antônio Chaves protestava um tanto irritado 

que o padrinho Francisco José de Oliveira sabia que ele não tinha “dinheiro disponível”, 

principalmente naquele ano que não fizera “nada que servisse respeito a negócio”, lembrando 

que anteriormente já havia lhe enviado uma outra carta, através de um certo capitão Joaquim 

José, a respeito de não poder mandar dinheiro. 

Várias dívidas de Antônio Chaves se acumulavam no período. Outro grande credor 

seu era o coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, da vila de Feira de Santana, a quem ele 

comprara boa quantidade de fazendas secas e uma espingarda, que totalizaram 1:023$100, e 

tomara emprestado a alta soma de 4:800$000. Isto foi em maio de 1849, ficando de pagar as 

mercadorias no prazo de onze meses, com o prêmio de 2% ao mês, e o empréstimo no prazo 

de dez meses, sujeito ao mesmo prêmio. Parte da dívida fora paga, talvez antes do prazo 

estipulado, no entanto, decorrido mais de um ano ele ainda devia ao coronel Cerqueira 

3:217$060. Com o padrinho havia uma dívida mais antiga, vencida justamente na época em 

foram enviadas as 115 cabeças de gado. Os juros cobrados multiplicavam seu infortúnio sem 

que ele tivesse perspectiva imediata de saldá-la. Restava rogar à providência divina que 

mandasse chuvas ao sertão e pedir ao padrinho credor um pouco mais de paciência, como 

Antônio Chaves fez em linhas toscamente escritas: 

 



 

 

 

136 

Meo Padrinho, seo afilhado so tendo um imcôsto tal e qual o de vender para ser filis, 

e do contrario nada posso fazer, tenho di vender de janeiro em diante porção de 

gados para comprir minhas letras. Deos promita que haja xuvas aver se conserta o 

nigocio de gados embaxo.130 

 

Não foi possível saber se em janeiro de 1850, conforme planejava, Antônio Chaves 

conseguiu negociar gados por um preço melhor. O certo é que em maio do mesmo ano ele 

veio a falecer, deixando a esposa Maria Clara dos Anjos Mimosa e o filho Pedro Francisco da 

Rocha, de 12 anos de idade, em situação não muito confortável. Quando foi autuado o 

inventário dos bens do casal, em outubro de 1850, teve início também a batalha da viúva com 

os dois credores. No período, o coronel Cerqueira, de Feira de Santana, havia repassado a 

dívida de Antônio Chaves para o capitão Liberato Teixeira Palha, de Xique-Xique. Esta era 

uma atitude comum entre os negociantes. E após alguns desacertos quanto ao valor da dívida, 

a viúva e seu filho resolveram concordar com a quantia reclamada pelo capitão, cujo valor era 

de 3:217$060. Este recebeu como pagamento três escravos – Marcelino, pardo, 16 anos, 

Mardiliana, parda, com “ano e meio”, e Micaela, cabra, 22 anos – que somavam 1:150$000; 

“oito léguas de terras com suas benfeitorias de currais e mangas”, nos lugares denominados 

Santo Euzébio, Arrecifes e Chapada, avaliadas em 900$000; as singelas casas de moradia que 

existiam em cada uma dessas terras e que totalizavam 23$000; 133 cabeças de gado bovino, 

que valiam 1:064$000; dois cavalos e uma égua, que somavam 80$000; e por fim, uma 

reposição no valor $060 a ser feita pelo herdeiro Pedro.131 

Mas no caso do negociante de Campo Largo, padrinho de Antônio Chaves, as questões 

não se resolveram com a mesma facilidade. A viúva Maria Clara o acusava de ter levado 

diversos bens de sua propriedade “de authoridade própria sem mando e nem conhecimento 

della inventariante”. Mas o acusado, por sua vez, afirmava que os bens por ele levados diziam 

respeito à quantia de 4:611$000 que o afilhado ficara lhe devendo, e rebatia “que a sua viúva 

D. Maria Clara dos Anjos Mimosa”, reconhecida de que ele era credor do casal, “livre e de 

sua vontade”, dera-lhe os bens em pagamento. Conforme uma conta corrente anexada ao 

inventário, fornecida pelo credor Francisco José de Oliveira, já em 1852, as dívidas de 

Antônio Chaves diziam respeito a três obrigações empenhadas por compra de boiadas: 

 

                                                 
130 APEB, SJ, IT, n° 07/3128/01, Inventário de Antônio Gonçalves da Rocha Chaves, Xique-Xique, 1850. 
131 Antônio Chaves talvez tenha adquirido as terras da fazenda Santo Euzébio em 1841, época em que seu irmão 
Félix Chaves adquiriu a outra metade da mesma fazenda por compra feita à Casa da Ponte. APEB, SCP, Livro n° 
4.692, registro de terra n° 38, fl.16; APEB, SJ, IT, n° 08/3280/08, Inventário de Félix Gonçalves Chaves, Xique-
Xique, 1858. 
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1ª obrigação passada na Fasenda do Piqui deste Termo [Campo Largo] em 

Dezembro de 1848, para me pagar em junho de 1849, e na falta premio de dois por 

sento ao mês da quantia de dois contos e setenta mil réis.............................2:070$000 

2ª obrigação passada em Junho de 1849 para pagar me em Janeiro de 1850, e na falta 

pagar o premio de dois por sento ao mes da quantia de hum conto e trezentos 

noventa e seis mil réis....................................................................................1:396$000 

3ª obrigação passada no mesmo mes de Junho de 49, para me pagar em Janeiro de 

1850, e na falta pagar o premio de dois por sento ao mês da quantia de hum conto 

sento e quarenta e sinco mil réis....................................................................1:145$000 

Soma todo principal..................................................4:611$000132 

 

A esta soma deveriam acrescentar-se os juros que Francisco José de Oliveira não 

calculara por não estar certo das datas em que as dívidas foram contraídas. Ele esclareceu 

ainda que as duas últimas obrigações foram passadas na residência do finado Antônio Chaves. 

A segunda se referia justamente àquelas 115 cabeças de gado guiadas pelo escravo Marcos. 

Conforme o negociante, os bens que estavam em seu poder para a quitação das dívidas foram 

entregues por Porfírio José da Rocha Chaves, procurador da “Senhora D. Maria Clara dos 

Anjos”. A relação também por ele fornecida à justiça mostra que esses bens eram nove 

escravos, entre adultos e crianças, 29 cabeças de gado, quatro cavalos e uma égua, uma 

obrigação no valor de 400$000, três quartas de farinha e dez de milho, um clavinote e um 

caldeirão de ferro.133  

Para reforçar as suas afirmações, Francisco José de Oliveira apresentou a carta de 

Antônio Chaves, enviada por ocasião da segunda boiada recebida e ainda a cópia de uma 

escritura que teria sido passada por Maria Clara, em 18 de junho de 1850, transferindo-lhe a 

propriedade dos escravos por ele levados, para quitar parte das dívidas. Aparecem como 

testemunhas dessa negociação os senhores Juvêncio Rodrigues Ribeiro, tabelião do cartório 

de Xique-Xique, e Simplício Vieira da Silva, lavrador no sítio do Rumo. A querela entre a 

viúva e o padrinho do falecido marido se estendeu pelos anos seguintes e, em 1853, este 

último a acusava de inventariar bens que ela mesma havia lhe passado. A partilha do espólio 

fora efetivada pela justiça de Xique-Xique em 1850, incluindo-se no quinhão do órfão Pedro e 

na meação da viúva Maria Clara os bens litigiosos. Mas apesar do inventário finalizar sem 

apresentar o resultado da disputa com o negociante de Campo Largo, se ele saiu vencedor, e 

tudo indica que sim, a viúva e seu filho ficaram praticamente arruinados. 

                                                 
132 APEB, SJ, IT, n° 07/3128/01, Inventário de Antônio Gonçalves da Rocha Chaves, Xique-Xique, 1850. 
133 Idem, Ibidem. 
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E a viúva Maria Clara dos Anjos Mimosa não estava vivendo exatamente um período 

de boas relações sociais. A tutela do filho Pedro representou um outro problema. Em primeiro 

lugar, o juiz de órfãos intimou a Félix Gonçalves Chaves, proprietário e morador na fazenda 

Pontal, para assumir a tutela do órfão. Félix Chaves era irmão do falecido Antônio Chaves e 

por ser parente próximo do menor e dono de bens imobiliários que afiançariam a herança 

dele, era a melhor indicação. No entanto, em 20 de janeiro de 1851 ele compareceu em juízo 

recusando a tutoria e entre os motivos de sua recusa, bastantes plausíveis do ponto de vista 

legal, parecia existir também um certo receio de penetrar no terreno escorregadio que havia se 

transformado a partilha do espólio do falecido Antônio Chaves: 

 

[...] 1° que he publico viver o supp.e continuamente doente de romatismo, que está 

meses de cama voltado por mãos de sua Família; 2° que já hé Tutor de suas Irmans 

por parte Paterna, motivo este que a Ley lhe garante não poder servir dous Cargos, 

pois o supp.e não tem como hé conhecido, bens que possa a fiançar duas tutorias; e 

mesmo Saúde como já disse para poder mover questoens como se figura ter esta 

tutoria do dito seo sobr.o Pedro.134 

 

O juiz de órfãos então intimou ao negociante João da Cruz Mariano, morador na vila 

de Xique-Xique, para assumir a tutela de Pedro não mencionando, porém, o parentesco entre 

eles. No entanto, mais uma vez o indicado procurou desvencilhar-se da tarefa, demonstrando 

ao juiz a impossibilidade de contrair tal vínculo legal com o menor e sua mãe. João da Cruz 

Mariano afirmou que se achava “agravado pela Mai do dito órfão a ponto que hé odiado e 

desafecto até pelo mesmo órfão”, e por isso pedia dispensa de “semelhante tutela, por não 

merecer seos cuidados pela rasão já expendida”.135 Assim como não menciona o desfecho da 

querela entre a viúva e o negociante de gados de Campo Largo, o inventário foi encerrado 

também sem mencionar qual rumo tomou a questão da tutela de Pedro Francisco da Rocha. 

Não foi possível saber exatamente como se desenrolou a vida da família daí por diante. Tudo 

indica, porém, que continuaram residindo na Passagem do rio Verde e que mantinham 

relações com os familiares do falecido Antônio Chaves, moradores naquela circunvizinhança. 

Em 1866, ou seja, dezesseis anos depois da morte de Antônio Chaves, a viúva Maria Clara foi 

mencionada como credora da quantia de 20$000 no inventário de Américo Francisco de 

Miranda, sobrinho de seu marido, morador na fazenda Santo Euzébio.136 

                                                 
134 Idem, Ibidem. 
135 Idem, Ibidem. 
136 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/05, Inventário de Américo Francisco de Miranda, Xique-Xique, 1866. 



 

 

 

139 

Como nesta história do casal Antônio Chaves e Maria Clara, muitas outras famílias 

enfrentaram as desventuras do comércio, quando as dívidas consumiam o sonho de uma vida 

melhor. Não poderemos saber se algumas destas famílias teriam sido bem sucedidas em seus 

projetos, já que a morte surpreendeu alguns cônjuges em plena fase de investimento nos 

negócios e o falecimento dos devedores significava necessariamente prestar contas com os 

credores. De todo modo, é sintomático da incerteza proporcionada pelo mundo do comércio o 

fato de que, entre os inventariados que apresentaram um alto percentual de dívidas, grande 

parte se dedicasse a algum tipo de empresa comercial, às vezes em consórcio com a lavoura e 

a pecuária.  
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CAPITULO III 
O UNIVERSO DA POBREZA: 

CAMINHOS DA SOBREVIVÊNCIA  
  

 

Ainda estamos longe de uma descrição completa do ambiente em 

que uma população sacrificada se agita e se espreguiça, luta, 

chora, canta, vence, sofre derrotas, numa odisséia que as Leis do 

País decepcionam com projetos miríficos e irrealizados, enquanto 

a vida corre para os patrícios esquecidos, no ritmo das enchentes 

e vazantes, acompanhando as voltas da torrente. 

(Padre Heitor Araújo) 

 

 

3.1 O COTIDIANO DA POBREZA 

 

Mesmo no período de euforia máxima causada pela descoberta das minas, não era 

possível disfarçar que a maior parte da população de Xique-Xique vivia mal. Apesar de toda a 

riqueza de seu território – enfaticamente salientada nas palavras de M. M. de Freitas na 

epígrafe que abre o segundo capítulo – é o tema da pobreza que acompanha a história da 

região durante todo o século XIX. É ela quem reina soberana nas fontes. A sociedade que ali 

se desenvolveu, como em todo o médio São Francisco, formou-se a partir de população livre 

quantitativamente maior que a escrava, mas em grande parte igualmente despossuída. A 

pobreza, sempre agravada pela seca, o acesso restrito às melhores terras e, em alguma medida, 

o latifúndio, foram fatores importantes para a concentração de poder e riqueza nas mãos de 

poucos.  

A documentação pesquisada agrega um conjunto rico, mas fragmentado de histórias de 

vidas individuais e de famílias, filtradas pela formalidade jurídica de inventários, testamentos, 

processos cíveis, entre outras fontes, que permitem apenas entrever a gama expressiva de 

homens e mulheres que não faziam parte dos grupos de prestígio, e que vivenciaram diversas 

estratégias de sobrevivência. Algumas famílias eram possuidoras de pequenas propriedades e 

viviam, sobretudo, de criatórios e lavouras de subsistência contando, principalmente, com a 

mão-de-obra de seus membros. Outras tantas se incluíam na definição estigmatizada do “nada 

ter de seu”. Se fosse possível uma estimativa geral dos níveis de fortuna, representante das 

condições materiais de vida da população ao longo do período oitocentista, não seria estranha 

a conclusão de que a maior parte da gente de Xique-Xique vivia no “limiar da pobreza”. Nesta 
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condição talvez vivesse 90% da população da capital da província no período, como estimou 

Kátia Mattoso.1  

Está certo que definir termos como pobreza e riqueza para o Brasil do passado não é 

tarefa simples. Como chama a atenção Sheila Faria, havia padrões completamente 

diferenciados, os limites variando conforme a época e a região. Os parâmetros classificatórios 

não se restringiam apenas à condição material, já que a origem racial também ocupava um 

lugar de destaque na criação e manutenção de categorias sociais, embora não de forma 

exclusiva.2 Em Xique-Xique, as desigualdades que existiam entre a gente pobre que jamais 

conseguiu juntar posses e entre o pequeno grupo dos proprietários, detentores de poder e 

prestígio, e instalados na administração do município, eram profundas e inconciliáveis. Mas, 

pela limitação das fontes disponíveis, não é possível destrinchar satisfatoriamente estas e 

outras categorias, sobretudo no que tange à questão racial. Porém, com algum esforço e 

descortinando aspectos das estruturas do cotidiano, os discursos classificatórios da própria 

época, pontuados tangencialmente nos documentos, servem de indícios para recortar e 

relativizar as sendas das desigualdades. Mais do que qualquer outra fonte, os inventários e 

testamentos fornecem as nuances da riqueza e da pobreza. Na pobreza certamente estavam “as 

mulheres velhas e órfãs necessitadas” escolhidas pelo testamenteiro Joaquim Estácio da 

Costa, que herdaram todas as roupas do uso da viúva Isidra Joaquina da Silva, falecida em 

1872, com a obrigação de rezarem por sua alma. 

 

Relação das pessoas pobres com quem distribui as pessas de roupas deixadas pela 

finada D. Isidra Joaquina da Silva: 

1 Camisa a Orfã Francisca Meireles Goiabeira 

1 Dita a mendiga Maria que por aqui passou em Romaria na Lapa 

1 Dita a dita Domingas Passadinha 

1 Dita e 2 fronhas a Laurentina Suares 

1 Dita e 1 vestido a Anna Lizarda 

1 Dita a Camilla de Oliveira 

1 Vestido a mendiga Bertholina de passagem para o Bom Jesus da Lapa 

1 Dito a Orfã Catharina Capangueiro 

1 Dita a Orfã Joaquina Hemorgenea 

1 Dita a Orfã Jonana de José Pedro 

1 Dita a Orfã Umbelina Crioulinha 

1 Saia a Orfã Bertholina da Casa de D. Umbelina Sagum 

                                                 
1 MATTOSO, Bahia, p. 235. 
2 FARIA, A Colônia em Movimento, p. 101. 
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1 Dita a Pobre Apolônia de Souza 

1 Dita a Orfã da casa de Anna, Cunhada de José Rafael. 

1 Anagoa a Pobre velha Caetana de Souza 

1 Vestido e um chalis a Orfã Francisca Ritta 

1 Coberta e um lençol a Pobre Ritta de Souza, do Miradouro 

1 Dita e um lençol a Orfã Francisca Nunes 

1 Chalis a Orfã Josefa do Manoel Francisco 

1 Ximango a Pobre Antonia Nunes.  

 

Chique-Chique, 2 de Maio de 1873 

Joaquim Estácio da Costa.3 

 

Declarações deste tipo nos testamentos demonstram também o valor que alguns bens 

possuíam na economia familiar e na civilização dos costumes. Raramente eram arroladas 

vestimentas nos inventários, mas as poucas peças descritas nos ajudam a entender os “males 

de uma sociedade que pouco tinha a oferecer à economia mercantil da época”, como comenta 

Alzira de Arruda Campos sobre a São Paulo colonial.4 Em 1823, entre os bens de Teobaldo 

José de Carvalho, no mesmo inventário em que uma cabeça de gado valia 4$000, constava um 

calção “de cassa preta de seda nova”, avaliado pelo mesmo valor, e uma casaca de pano fino 

preto “em bom uso”, que valia exatamente o dobro da cabeça de gado, 8$000. Em 1841, entre 

várias peças do vestuário de Antônio Damasceno Linhares existia um “capote de camelão” 

forrado com baeta verde e gola de pelúcia vermelha “de bom uso”, que foi avaliado em 

5$000, ocasião em que a cabeça de gado valia apenas um pouco mais, 6$000. A disparidade 

mostrou-se ainda mais extraordinária por ocasião do inventário de Deodata Maria da 

Conceição, falecida em 1854. A única peça de roupa arrolada foi “um capote ximango novo”, 

avaliado em 30$000. No mesmo inventário uma cabeça de gado foi avaliada em 9$000 e entre 

as terras que a família possuía uma parte no sítio do Curral valia 10$000.5  

Em uma sociedade em que as condições de vida eram difíceis e artigos do vestuário 

atingiam preços altos para a realidade da região, as pessoas não demonstravam nenhum 

constrangimento quanto a herdar roupas e objetos pessoais, quer fossem de parentes ou 

pessoas próximas ou mesmo de desconhecidos. Quando Bonifácia Maria da Conceição ditou 

                                                 
3 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/08, Testamento de Isidra Joaquina da Silva, Xique-Xique, 1872. 
4 CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. Casamento e família em São Paulo colonial: caminhos e descaminhos. São 
Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 296. 
5 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/03, Inventário de Teobaldo José de Carvalho, Xique-Xique, 1823; n° 07/3119/05, 
Inventário e testamento de Antônio Damasceno Linhares, Xique-Xique, 1841; n° 07/3130/09, Inventário de 
Deodata Maria da Conceição, Xique-Xique, 1855. 



 143 

seu testamento, em 1853, entre as suas várias declarações constava: “o meo testamenteiro dará 

a ropa do meo uso e uma esmolla de cem mil reis a minha afilhada e sobrinha, Joanna da 

Rocha”. Em 1859, Ana Alexandrina dos Santos, viúva de Leandro José Rodrigues e sem 

filhos, declarou que deixava também para uma sobrinha, Maria Rosa, filha de sua finada irmã 

Isabel, “todos os meos trastes de meo servinteário de Casa e a minha rôpa”.6 

A presença apenas esporádica de vestimentas nos inventários sugere como grande 

parte da população em Xique-Xique vestia-se pobremente, não alcançando tais peças valor de 

mercado para fins de partilha. As vestes do dia-a-dia deveriam ser em sua maioria trajes 

simples de algodão grosseiro, fiados pelas próprias mulheres da família que também faziam às 

vezes de costureiras. Em alguns domicílios as escravas domésticas eram as responsáveis pelos 

ofícios de tecelagem e costuras, mas nem todas as famílias as possuíam. Entre as poucas 

técnicas de beneficiamento que existiam em Xique-Xique, em 1857, conforme dados da 

Câmara, estavam “os teares comuns do município”, onde se organizavam “por diversas 

formas” a confecção de panos de algodão. Quase não restaram traços desta faina do cotidiano 

nos documentos escritos, mas essas técnicas certamente pouco ou nada se modificaram no 

decorrer do século.7 

Havia entre muita gente no sertão oitocentista uma disposição genuína em ajudar os 

mais necessitados, quer fossem parentes próximos, conhecidos em situação difícil ou ainda 

pessoas sem proximidade alguma. Kátia Mattoso também verificou para a capital da província 

a enorme disponibilidade que existia, sobretudo entre a população menos favorecida, quando 

se tratava de ajudar os mais pobres. Conforme a autora, eram “solidariedades tecidas na 

miséria e que, se eram insuficientes para tirar alguém de sua condição de penúria, muitas 

vezes ajudavam a dar o primeiro passo”.8 Pequenos legados em testamentos, que para os 

nossos padrões pouco representam, para a época e seus contemporâneos eram de muita valia. 

Qualquer expressão de caridade, como indica João Reis, era também uma expressão de amor 

a Deus, sentimento indispensável à salvação da alma.9 Em Xique-Xique, as demonstrações de 

caridade assumiam diversas nuances, como na vontade da viúva Isidra Joaquina de que suas 

roupas fossem distribuídas entre mulheres velhas e órfãs pobres, ou como no inusitado desejo 

de Francisco Coelho dos Santos, que ditou seu testamento às vésperas da morte, em fevereiro 

de 1854, na povoação do Gentio: “declaro que deixo para se matar hua matalotagem para 

                                                 
6 APEB, SJ, IT, n° 03/3280/09, Inventário e testamento de Bonifácia Maria da Conceição, Xique-Xique, 1853; 
n° 07/2924/01, Testamento de Ana Alexandrina dos Santos, Xique-Xique, 1860. 
7 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834-1879), Chique-Chique, 20 jun. 1857. 
8 MATTOSO, Bahia, p. 644. 
9 REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1991, p. 97. 
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repartirem com a pobreza”. Ou ainda no clássico desejo expressado por Sofia Pereira 

d’Oliveira, ao testar em abril de 1861, na fazenda Ouricuri: “deixo vinte mil reis para serem 

repartidos com os pobres que me acompanharem a sepultura”.10 

As declarações de pobreza da gente de Xique-Xique se faziam por toda parte, em 

gritos ou murmúrios. “Declaro que os limitados bens que possuo com aumento ou diminuição 

hão de constarem por minha morte e for declarado por minha mulher”, dissera José de Sousa 

de Almeida, natural da ilha de São Jorge, nos Açores, que faleceu em Xique-Xique em 1813. 

“Declaro que o meo interramento será feito sem pompa alguma pelo pouco ou nada que 

possuo”, dissera a viúva Teodora da Silva e Azevedo, no arraial de Senhora Santana do 

Miradouro, em 1844. Trinta anos mais tarde, no mesmo arraial do Miradouro, por não ter 

herdeiros necessários, a viúva Raimunda Nonata de Santana declararia:  

 

Constituo por herdeiros, ou antes como esmolla que faço dos pouquinhos bens que 

me restarem, a Rufina, Lucia e Firmina, filhas do finado Antônio Pereira Campos, a 

Emygdia, viuva de Lucas de França Martins e a Alvino, filho do fallecido Modesto 

da Gama Passos com Mariana Martins da França.11 

 

Na última década do século XIX, em 1894, em um testamento escrito de “mão comum”, o 

casal Antônio Prudente das Chagas e Joana Maria Leopoldina também lamentava não poder 

deixar para quem aceitasse a função de testamenteiro “atribuição alguma pelo seo trabalho, a 

não ser a da lei e os nossos eternos votos por sua fellicidade e de sua família, attenta a 

exigüidade do nosso espolho”.12  

Nos momentos de aproximação da morte além da indizível dor da separação, alguns 

testadores se consumiam em apreensões sobre o destino de familiares e, muitas vezes, a 

preocupação com parentes mais pobres aparecia em toda a sua extensão. As fontes fazem 

referências a pequenas lembranças deixadas principalmente pelas mulheres àquelas pessoas 

do convívio freqüente ou diário – irmãs, primas e sobrinhas pobres, afilhadas e escravas.13 
Vários também eram os testadores que procuravam amenizar as desigualdades existentes em 

                                                 
10 APEB, SJ, IT, n° 05/1446/1915/08, Inventário e testamento de Francisco Coelho dos Santos, Xique-Xique, 
1854; n° 04/1444/1913/04, Inventário e testamento de Sofia Pereira de Oliveira, Xique-Xique, 1871. 
11 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/15, Inventário e testamento de José de Sousa de Almeida, Xique-Xique, 1813; n° 
08/3280/12, Testamento de Theodora da Silva e Azevedo, Xique-Xique, 1844; n° 07/3169/15, Testamento de 
Raimunda Nonata de Santana, Xique-Xique, 1874 (grifo meu). 
12 APEB, SJ, IT, n° 07/3128/15, Inventário e testamento de Antônio Prudente das Chagas, Xique-Xique, 1894. 
13 Como concluiu Maria Odila Dias sobre São Paulo, essas lembranças não raro eram “pequenos quinhões, 
quantias irrisórias, carregadas de sentido simbólico e de alusão às relações específicas e próprias da organização 
do trabalho doméstico”. DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São 
Paulo: Brasiliense, 1995, p. 50. 
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suas próprias famílias, a exemplo do que fez Luiz Pereira de Oliveira Comandaroba, que 

testou em 1872: 
 

Declaro que ainda tenho vivo os Irmãos seguintes = Maria Efigênia d’Oliveira, 

Antonio Pereira d’Oliveira, Francisco Pereira d’Oliveira, José Pereira d’Oliveira e 

destes que sobrevivem deixo para meu Irmão José Pereira d’Oliveira duas partes do 

quinhão de cada um dos mais herdeiros por ser onerado de filhos.14 

 

Entretanto, mais do que os homens, eram as mulheres da família que representavam as 

maiores preocupações. No testamento do negociante Joaquim José de Souza, escrito em 

janeiro de 1840, no arraial de Santa Rita do Rio Preto onde ele estava a negócios, ficou 

instituída como herdeira de sua metade dos bens a esposa Maria Lourença de Torres Castelo 

Branco, visto que o casal não tinha filhos e os pais de Joaquim eram falecidos. Porém, em uma 

cláusula ele determinava que por morte de Maria Lourença essa metade passasse aos seus 

sobrinhos Bertino Ribeiro Soares e José de Almeida Batista, este último seu afilhado, e 

igualmente às suas sobrinhas, filhas de seus “irmãos, e irmãs, que mais necessitadas 

viverem”.15  

Joaquim José de Souza só faleceu cinco anos após a escrita do testamento, em março 

de 1845, no município de Campo Largo, onde ele também estava a negócios. Para complicar a 

situação dos herdeiros instituídos, Maria Lourença ficou grávida, vindo a dar a luz após a 

morte do marido, como ela explicara perante o juiz de órfãos: “aconteceo ficar antes de sua 

morte a suplicante peijada do dito seo finado marido, e como quer inventariar seos bens e dar 

partilha a si e seu filho póstomo, requer a Vossa Senhoria defira marcar-lhe dia e hora”. Na 

mesma correspondência ela declarava sem efeito as verbas que instituíam a si mesma e aos 

sobrinhos do marido como herdeiros da meação dos bens do casal, sendo essa metade 

legitimamente pertencente à criança batizada de Felismina. A filha de Maria Lourença faleceu 

em 30 de junho de 1846 “de febres malignas”, na vila de Xique-Xique, e a herança acabou 

ficando inteiramente nas mãos da viúva.16 
Também Félix Ribeiro de Novais, em seu testamento, escrito em 1879, demonstrou 

claramente sua preocupação com as mulheres da família, em detrimento dos homens. Por não 
                                                 
14 APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/15, Inventário e testamento de Luiz Pereira de Oliveira Comandaroba, Xique-
Xique, 1873. 
15 Conforme Kátia Mattoso, a cadeia sucessória no Brasil do século XIX se dava da seguinte maneira: herdavam 
em primeiro lugar os descendentes (filhos legítimos ou legitimados); em segundo os ascendentes (pais, avós); em 
terceiro o cônjuge; em quarto lugar os colaterais até o 10° grau; e por fim, em quinto lugar o Estado, na falta de 
colaterais. MATTOSO, Kátia. A família e o direito no Brasil do século XIX. Subsídios jurídicos para os estudos 
em História Social. Anais APEB. vol. 44, pp. 217-244, Salvador, 1979, p. 233. 
16 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/03, Inventário e testamento de Joaquim José de Souza. Xique-Xique, 1847. 
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possuir filhos ele instituiu a esposa, Marcolina Vitória da Cunha, como herdeira universal do 

patrimônio familiar. Mas excetuava desta cláusula “quatro oitavas de diamantes existentes em 

poder” de sua irmã “D. Anna Alexandrina de Novais” e uma salina denominada Pedras 

Vermelhas, no Tabuleiro do Assuruá, que ele deixou para ser dividida “com igualdade” entre 

as quatro irmãs. Além de Ana Alexandrina, que herdou os diamantes, a salina fora legada a 

Maria Alexandrina de Novais, Carolina Alexandrina de Novais e Antônia Redozina de Novais 

e na verba que as instituía como herdeiras Félix explicou que deixou “de assim proceder com 

os outros irmãos varões por julgá-los por seu estado e sexo mais amparados que aquelas”.17 

 

3.2 FRAGMENTOS DE VIDAS: VIUVEZ E ORFANDADE 

 

Tentativas de melhoria de vida e de ascensão social que não se efetivavam, que 

derrapavam ao encontro de uma dificuldade, de um imprevisto – a seca, uma doença, uma 

morte na família – são comuns nas fontes. Não raro, homens bem mais velhos que suas 

companheiras contribuíam para multiplicar o número de viúvas que, geralmente cercadas de 

filhos pequenos, sobreviviam mal e mal nas fímbrias da incerta agricultura sertaneja. Sobre a 

vida dessas mulheres, sozinhas com sua prole a lhes rogar proteção, e seu cotidiano 

precariamente vivido, restaram fragmentos de discursos. De um lado toda uma legislação que 

impunha controle, que normalizava o viver em família, que demarcava papéis e desconfiava 

de um mínimo de autonomia feminina. De outro, resquícios de um viver autônomo, de 

improviso e luta pela sobrevivência, de solidariedades enredadas em laços de vizinhança e 

parentesco.18 

Em 1857 ou 1858, com a morte de Timóteo José Barbosa, ficou viúva Joaquina Maria 

do Espírito Santo, com um enteado de 16 anos e três filhos pequenos – que tinham seis, cinco 

e três anos de idade. A família morava na fazenda Saco dos Bois e no período criava nove 

cabeças de gado bovino, três poldros e duas éguas, mas não tinha terras próprias. Conforme 

constatou o capitão Richard Burton essa fazenda era um lugarejo onde havia “uma capelinha 

de Nossa Senhora do Amparo e algumas casinholas, habitadas pelos proprietários em 

parceria”.19 Era em uma casinhola assim, coberta de palhas, que vivia a família de Timóteo 

Barbosa, propriedade avaliada em 30$000, menos que duas cabeças de gado. Do montante 

dos bens inventariados deveria descontar-se a quantia de 82$776, correspondente a despesas 

                                                 
17 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/25, Inventário e testamento de Félix Ribeiro de Novais, Xique-Xique, 1879. 
18 Ver essa discussão em DIAS, Quotidiano e poder, pp.19-20. 
19 BURTON, Viagem de canoa, pp. 264-265. 
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com o funeral e com o inventário, e ainda uma dívida no valor de 16$920, de tecidos que o 

falecido comprara havia mais de três anos e certamente não pudera pagar. O credor era Luiz 

de França Moita que em carta apelava a Joaquina Maria por seus direitos: “desejo muito que 

V.S. e o Sr. seu marido me façam bem este pagamento que desejo muito apagá-lo do meu rol, 

pois é muito pequena quantia e para muito mais ele deixou”. Ele ainda completava taxativo: 

“o irmão dele sabe da dívida como V.S. também não ignora”.20   

Talvez ciente das dificuldades que teria em viver sozinha e com filhos pequenos no 

sertão, a viúva Joaquina Maria já havia contraído novas núpcias na época em que foi aberto o 

inventário. As primeiras folhas do inventário foram extraviadas e não foi possível saber 

quando Timóteo faleceu, mas tudo indica que Joaquina Maria não guardara luto por muito 

tempo. Ela não precisou procurar longe um novo parceiro. O escolhido foi José Barbosa de 

Sousa, irmão do falecido Timóteo Barbosa. Foi ele quem enviou uma carta ao juiz de órfãos 

solicitando a inclusão da dívida e alegando que sua esposa a havia esquecido. Porém, longe 

das expectativas do credor Luiz Moita que julgava “muitos mais” ter deixado Timóteo 

Barbosa de herança para a família, o espólio por inteiro alcançava a pequena cifra de 

392$000. Descontadas as despesas e a dívida, o líquido partilhado entre os herdeiros foi de 

292$304, cabendo metade deste valor à meação da viúva. Cada filho herdou 36$538, 

equivalente a pouco mais que o valor de duas cabeças de gado (cada cabeça valia 16$000).21 

A morte prematura de um dos cônjuges, às vezes, constituía-se em explicação 

plausível para um exíguo patrimônio. Muitos documentos revelam projetos de vida 

interrompidos por uma “partida” inesperada. Este foi o caso, por exemplo, de Camilo Pereira 

Machado, morto em maio de 1861, no sítio Descanso Velho. Camilo Machado era casado 

tudo indica que a menos de cinco anos, com Maria Joana da Silva, e pai de três filhos – Maria, 

três anos, Antônio, dois anos, e Garcina com poucos meses de nascida. Ele foi assassinado “a 

golpes de foice, faca e facão”, a mando do vizinho Manoel Joaquim de Abreu, que com ele 

tinha inimizade havia muito tempo, segundo declarações de testemunhas. Entre os bens que 

deixou havia somente a escrava Teodorica, 20 anos, que valia 800$000, o escravinho Balbino, 

de dois anos, possivelmente filho desta e que valia 200$000, e uma parte de terras no sítio 

onde morava, avaliada apenas em 10$000. Pelo fato de não constar casa de moradia é bem 

possível que Camilo Machado e sua família residissem no domicílio de algum parente, talvez 

                                                 
20 APEB, SJ, IT, n° 08/3280/06, Inventário de Timóteo José Barbosa, Xique-Xique, 1858. 
21 Idem, Ibidem. 
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até seus próprios pais. O certo é que foi o seu pai, João Francisco Machado, quem ficou 

responsável pela tutela de seus três filhos.22   

A situação vivenciada também no início dos anos 1860 por Maria Francisca da Silva, 

moradora no termo da vila de Xique-Xique, ilumina os contornos da vida de outras mulheres, 

sua relação com a maternidade, com a pobreza, e com a problemática dos órfãos no século 

XIX. Casada com o lavrador Lino Pinheiro da Silva ela se viu viúva de repente, em 1861 ou 

1862, ficando sob sua responsabilidade sete filhos menores. Sendo analfabeta como a maioria 

das mulheres do século XIX, em qualquer ocasião que necessitasse a formalização do seu 

testemunho, era um filho de 14 anos que comparecia assinando ao seu rogo. Tinha apenas 

uma filha mais velha que ele, uma moça de 19 anos, também alfabetizada, e que ainda não 

havia contraído matrimônio talvez por falta de um dote, requisito bastante influenciável 

naquela época. Para aumentar seu infortúnio, entre os outros cinco filhos, que se encontravam 

na faixa etária dos três aos 12 anos de idade em 1863, três eram meninas.23 

Viúva e com uma prole razoavelmente numerosa, Maria Francisca se viu em 

dificuldades. Nas duras condições materiais de vida do sertão oitocentista, freqüentemente 

agravadas pela morte prematura do cônjuge, não raro era a solidariedade de parentes e de 

vizinhos que ajudava a minorar os problemas das mães viúvas. Apesar de não ter encontrado 

um arrolamento ou inventário que esclarecesse melhor a situação desta família, tudo indica 

que do seu casamento com Lino Pinheiro da Silva não restou muito a ser partilhado. Na época 

do falecimento do marido ela precisou se amparar na ajuda de um primo dele, João Batista da 

Silva, que lhe emprestou 46$000, quantia provavelmente destinada às despesas com o funeral 

e o sepultamento. Pouco tempo depois, por desatino da sorte, este parente também faleceu. 

Em meio à comoção que uma morte em família sempre causa, deve ter sido com indisfarçável 

alegria que Maria Francisca recebeu a notícia de que seus filhos eram beneficiados no 

testamento por ele deixado, como representantes do falecido pai. João Batista da Silva, o 

primo, falecera sem deixar filho algum ou outros herdeiros legítimos e, retirada a terça, o 

remanescente dos bens foi dividido em cinco partes iguais entre seus quatro primos e um 

sobrinho.24 Tentando ao menos remediar a sua situação, a viúva Maria Francisca da Silva 

pediria por clemência ao juiz de órfãos para receber de imediato o legado: 

    

                                                 
22 APEB, SJ, Processos-crime, n° 02/65/01, Homicídio, vitima: Camilo Pereira Machado, réu: Manoel Joaquim 
de Abreu (e outros), Xique-Xique, 1862; APEB, SJ, IT, n° 07/2924/05, Inventário de Camilo Pereira Machado, 
Xique-Xique, 1861. 
23 Cerca de uma década mais tarde, em 1872, de um total de 7.609 mulheres (7.003 livres e 606 escravas) que 
viviam em Xique-Xique, apenas 424 sabiam ler e escrever. IBGE, Características demográficas, pp. 329-331. 
24 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/18, Testamento de João Batista da Silva, Xique-Xique, 1863.  
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Maria Francisca da Silva, viúva do finado Lino Pinheiro da Silva vem requerer a 

V.Sa. si sirva mandar que sejão intregues a suplicante os pocos bens deixados pelo 

falicido João Batista da Silva aos filhos da suppe. por isso que, sendo di poca 

inportança, seria tal ves desumanidade reculher ao coffre dos orffaos esse legado, 

sendo que a suppe. he pobre, são sete seos filhos dos quais quatro são mininas 

estando todos absolutamente faltos de algumas roupinhas indispensáveis, ao mesmo 

tempo que a suppe. carrega com todos elles desde a morte de seo marido sem 

rendimentos i so com os seos escassos recursos pelo seo trabalho.25 

 

Efetivada a partilha entre os herdeiros instituídos, o legado deixado à família 

constituíra-se em 83$943, que não representava nenhuma fortuna, e deveria ser dividido em 

sete partes iguais. Mas se bem aplicada e com alguma sorte, essa quantia poderia reverter-se 

em algum rendimento no futuro. Só a título de exemplo, com base em avaliações de outros 

inventários deste mesmo período, com este valor era possível adquirir de seis a oito cabeças 

de gado. Porém, aquilo que coube aos órfãos na partilha não era dinheiro em espécie. Eles 

herdaram “um quartel de mandiocas novas plantadas” no mesmo ano, que valia 25$000; a 

quantia de 45$720 no valor de um escravo de nome Claudiano; 11$943 em parte daquela 

dívida da qual Maria Francisca era devedora ao falecido; e finalmente, uma panela de ferro 

que valia 1$280. A roça de mandioca poderia gerar rendimento ainda maior do que o avaliado 

no inventário, mas isso dependia dos desígnios da natureza. A falta de chuvas representava 

sempre uma ameaça em potencial de perdas para os lavradores.  

O juiz de órfãos substituto se solidarizou com a situação da família de Maria Francisca 

e, com a anuência do curador dos órfãos, determinou que o legado fosse passado de imediato 

para a administração da viúva, apesar desta atitude não ter um apoio legal. A legislação do 

período determinava que tanto a herança quanto os legados e as doações recebidas por órfãos, 

assim como os seus rendimentos, ficassem sob a guarda do Tesouro Público, através do 

chamado “cofre dos órfãos”. No caso em questão, a atitude legal seria recolher ao cofre tanto 

a dívida que tinham a receber da mãe, quanto o valor que lhes cabia no escravo, a ser 

repassado pelos outros herdeiros que dele tinham parte. Os chamados “bens de raiz” ou 

imobiliários, juntamente com os semoventes (escravos e gados), quando existiam, conforme 

aparece nos inventários, ficavam sob a responsabilidade do tutor ou tutora, que se obrigava 

periodicamente a prestar constas e recolher ao cofre os rendimentos.26 

                                                 
25 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/15, Inventário de João Batista da Silva, Xique-Xique, 1863. 
26
 PEREIRA, Lafayete Rodrigues. Direitos de Família. Rio de Janeiro: Typ. da Tribuna Liberal, 1889, p. 289.  
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Mesmo reconhecendo a gravidade dos motivos citados no pedido da viúva, deferido na 

outra instância, o juiz de direito da comarca, José Alfredo Machado, alertava tanto ao juiz 

substituto quanto ao curador dos órfãos que posturas semelhantes não deveriam se repetir. O 

procedimento amparado pela legislação a ser seguido por Maria Francisca, caso ela fosse a 

própria tutora dos filhos, seria requerer “nos autos competentes arbitramento de quantia para 

sustento e vestuário anuais deles”. Caso não fosse ela responsável pela tutela, continuava o 

magistrado, “e outro, por conseguinte e mui diverso é o tutor, o mesmo incumbe a este, quer 

seus tutelados vivam sob sua guarda, quer continuem sob a materna, o que não é vedado, em 

regra, quando as mães procedem honestamente, apesar de pobres”.27 

Maria Francisca da Silva e seus filhos felizmente conseguiram seu intento, pois apesar 

de concluir que “semelhante favor” quase sempre representa um atentado contra “a sorte dos 

menores”, José Alfredo Machado não revogou a concessão anterior. No desenrolar do 

processo, entretanto, é visível o quanto as mães viúvas e “pobres”, para usar expressão do 

próprio magistrado, estavam sujeitas não só a privações materiais, no que tangia ao cuidado 

com os filhos, mas também ao julgamento alheio (principalmente daqueles que tinham a 

justiça em seu poder), quanto à sua capacidade moral de orientá-los e de tê-los em sua 

companhia. A legislação defendia que a criação dos órfãos deveria ser feita, de preferência, 

em companhia dos parentes mais próximos. Porém, o juiz de órfãos poderia julgar se não era 

melhor para “a cultura moral ou mesmo para a comodidade do menor” que ele fosse entregue 

aos cuidados de um estranho, ou conservado na casa do tutor.28  

Mesmo conservando os filhos em sua companhia, para uma mãe na condição de Maria 

Francisca vir a assumir a tutela legal deles não era um processo dos mais simples, por mais 

que o procedimento estivesse previsto na legislação. Além da desconfiança que pairava sobre 

a figura feminina de maneira geral, havia ainda a ingerência de muito preconceito sobre as 

mulheres de famílias pobres, como as palavras de José Alfredo Machado tão bem 

evidenciaram. Se o juiz substituto de Xique-Xique tivesse seguido a legislação e recolhido a 

herança dos menores ao cofre dos órfãos, simultaneamente teria também indicado um tutor 

para administrá-los – a herança e os menores – normalmente algum parente do sexo 

masculino. Uma prova dessa supremacia masculina em matéria de tutela foi a constatação de 

que, em Xique-Xique, até o alvorecer da República, poucas foram as mulheres que assumiram 

a tutela dos filhos. O percentual encontrado para o período entre 1850 e 1889 foi apenas de 

pouco mais de 10% e somente na primeira década republicana é que foi ocorrendo uma 

                                                 
27 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/15, Inventário de João Batista da Silva, Xique-Xique, 1863 (grifo meu). 
28 BEVILAQUA, Clóvis. Direitos da Família. 2ª ed. Recife: Livraria Contemporânea, 1904, p. 563. 
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paulatina mudança nessa perspectiva. Durante muito tempo as mães de Xique-Xique ficaram 

sistematicamente ao largo do papel de tutoras em favor de familiares do sexo masculino. 

Voltarei a esta questão em outro momento. 

 

3.3 RECORTES DA VIDA MATERIAL 

 

As histórias citadas são válidas ainda para demonstrar como os inventários, mais do 

que definidores de categorias sociais, espelham apenas um momento da vida e, embora sejam 

os principais registros para o estudo das famílias e seu patrimônio e ideais para as análises 

pontuais dos níveis de riqueza de uma sociedade, essa perspectiva não deve ser esquecida. 

Dificilmente é possível alcançar a realidade da condição material das pessoas ao longo de sua 

existência, situação minimizada apenas nas raras ocasiões em que são encontrados inventários 

de várias gerações de uma mesma família e podemos aí surpreender processos de mudança. 

Em outros casos, um caminho possível é agregar os documentos em grupos específicos, na 

tentativa de traçar linhas de comparação e, assim, deduzir possíveis trajetórias e a dinâmica de 

experiências que se assemelhavam. Como demonstra Sheila Faria, a análise dos inventários 

em conjunto permite captar os movimentos.29 

É verdade também que a maior parte da população de outrora não tivera bens o 

suficiente para que fosse feito um inventário. Portanto, os 223 espólios inventariados em 

Xique-Xique, ao longo do século XIX, representam a experiência de uma parcela bastante 

reduzida da população, mesmo considerando que outros documentos certamente existiram, 

mas não resistiram à ação do tempo. Ainda assim, apenas pela amostra de inventários 

encontrados é possível perceber que ali a riqueza estava concentrada nas mãos de poucos. 

Entre aqueles que morreram e tiveram seus bens inventariados – não sendo, portanto, as 

pessoas mais miseráveis – encontramos patrimônios que iam dos 90$000 até ultrapassar os 

43:000$000, concentrando-se cerca de 34% do valor dos espólios na faixa abaixo de 

1:000$000. 

 
 
 
 

                                                 
29 FARIA, A Colônia em Movimento, pp. 224-227. Erivaldo Neves argumenta que “apenas quando uma das 
partes do casal faleceu na faixa economicamente ativa o inventário oferece o perfil patrimonial da família em 
pleno vigor”. Ao contrário disto, freqüentemente “casais morriam idosos, depois de dissipar a fortuna, partilhada 
antecipadamente pelos filhos ou dilapidada no processo de envelhecimento dos proprietários, com a queda 
natural da produtividade, declínio da produção, superação das técnicas e falta da assistência necessária para 
manutenção de uma estrutura produtiva”. NEVES, Posseiros, rendeiros, proprietários, p. 219. 
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TABELA 10 
CLASSIFICAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS INVENTARIADOS TENDO POR BASE O CONTO DE REIS  

VALOR DOS PATRIMÔNIOS  FREQÜÊNCIA PERCENTUAL  

Não constam valores* 2 0,9 

Pequenas – abaixo de 1:000$000 75 33,6 

Médias baixas – a partir de 1:000$ e abaixo de 2:500$ 77 34,5 

Médias – a partir de 2:500$ e abaixo de 5:000$ 37 16,6 

Médias altas – a partir de 5:000$ e abaixo de 10:000$ 17 7,6 

Grandes baixas – a partir de 10:000$ e abaixo de 20:000$ 10 4,5 

Grandes médias – a partir de 20:000$ e abaixo de 40:000$ 4 1,8 

Grandes – a partir de 40:000$000 1 0,4 

TOTAL 223 100,0 

Fonte: APEB, SJ, IT, Inventários de Xique-Xique (1813-1899). 
* Nestes casos a quantidade dos bens inventariados era diminuta e o juiz, em acordo com os envolvidos, optou 
por partilhar os próprios bens. 
 

 Esses números podem ser comparados com o estudo desenvolvido por Antonieta 

Miguel, sobre a Imperial Vila da Vitória, atual município de Vitória da Conquista, 

considerando, porém, que ela analisa apenas a segunda metade do século XIX. A partir da 

análise de 150 inventários daquela localidade, a autora conclui que 46 deles, ou seja, 30,6% 

dos patrimônios, estavam na faixa abaixo de 1:000$000. Analisando os inventários autuados 

em Xique-Xique no mesmo período chegamos a um percentual um pouco maior que este. Dos 

212 espólios inventariados neste município na segunda metade do século, aproximadamente 

34% se concentrava na faixa abaixo de 1:000$000, ou seja, 72 casos. Entre os grupos mais 

ricos da Imperial Vila da Victória, cerca de 9,3% das famílias tinha espólios que 

ultrapassavam os 10:000$000 e existiam ali famílias com patrimônio acima dos 70:000$000, 

valor nem de longe vislumbrado pelas famílias de Xique-Xique. A família mais rica ali 

encontrada teve seu espólio avaliado em pouco mais de 43:000$000, conforme já foi dito, e 

apenas 6,6% dos seus inventariados, no mesmo período que a autora considera, alcançavam e 

ultrapassavam o índice de 10:000$000 no volume de riquezas.30 

Também podemos traçar linhas de comparação entre a condição das famílias de 

Xique-Xique e aquelas que viveram no Alto Sertão da Bahia, região de Caetité, analisadas por 

Erivaldo Neves. Sendo demarcado pelo autor o século XIX até 1887, ou seja, as vésperas da 

abolição da escravatura, os dados coligidos por ele permitem concluir que, naquela região, 

aproximadamente 15,5% das famílias tiveram espólios avaliados em menos de 1:000$000 (52 

entre 336 casos). Em Xique-Xique, para o mesmo período, esse índice alcançava cerca de 

                                                 
30 MIGUEL, Vida material e cotidiano, pp. 87-89.  
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21,3% dos espólios (28 entre 131 casos). Entre os mais ricos do Alto Sertão oitocentista algo 

em torno de 17,5% das famílias tiveram suas fortunas avaliadas acima dos 10:000$000 – 

existindo espólio que ultrapassava a faixa dos 100:000$000 – enquanto em Xique-Xique 

pouco mais de 6,9% das fortunas familiares alcançavam e ultrapassavam os 10:000$000 no 

mesmo período.31 

Essas projeções, no entanto, fornecem apenas um panorama generalizado da condição 

material de existência das famílias no sertão do Oitocentos. Estamos longe de alcançar uma 

exatidão dos números. Mesmo acreditando que o século XIX foi um período de baixa 

inflação, como chama a atenção Kátia Mattoso, não é aconselhável desconsiderar que havia 

diferenças substanciais entre os valores dos bens avaliados na terceira década do período, por 

exemplo, em comparação com o valor conferido aos mesmos bens em época posterior, 

sobretudo a partir da segunda metade do século.32 Isto é bem visível em se tratando dos 

chamados bens semoventes – gados e escravos. Por exemplo, no inventário autuado em 1823, 

por morte de Teobaldo José de Carvalho, o valor máximo conferido a escravos do sexo 

masculino, com idade entre 20 e 30 anos, foi de 200$000. Quase dez anos depois, no final de 

1832, no inventário que se abriu por morte de Isabel Maria da Cruz a faixa de preços de 

escravos em condições semelhantes continuava a mesma. Mas passados 15 anos, em 1847, no 

inventário de Bertulina Umbelina do Sacramento vários escravos entre os 18 e os 30 anos de 

idade, inclusive mulheres, já foram avaliados pelo dobro desse valor, ou seja, 400$000. Essa 

curva continuou sempre ascendente, acelerando-se principalmente a partir da proibição do 

tráfico africano, em 1850, e entre os anos 1860 e 1880 já havia escravos em Xique-Xique 

sendo avaliados em torno de 700$000 até 1:000$000.33 

Vejamos uma outra maneira de evidenciar essa questão. Quando Atanasia Nonata de 

Jesus faleceu no sítio das Contendas, em 1822, seu espólio totalizou a quantia de 722$300, e 

ela e seu marido eram proprietários de nove escravos, sendo destes quatro adultos e cinco 

crianças (entre um e sete anos de idade), que juntos valiam 670$000 (mais de 92% do 

patrimônio). Décadas depois, no início dos anos 1850, quando o viúvo José Antônio Pereira 

Bastos faleceu, seu patrimônio foi avaliado em 600$000, e dizia respeito apenas ao escravo 

Ambrósio, cabra, 30 anos, avaliado em 400$000, e parte da escrava Inácia, cabra, 19 anos, 
                                                 
31 Comparações baseadas na “Tabela X” onde o autor resume os dados da riqueza no Alto Sertão da Bahia ao 
longo de três períodos distintos – 1754-1800, 1801-1850 e 1851-1887. NEVES, Posseiros, Rendeiros, p. 220. 
32 Ver os limites das fortunas dos baianos da capital da província, classificados por essa autora. MATTOSO, 
Kátia. A opulência na província da Bahia. In ALENCASTRO, Luís Felipe (Org.). História da vida privada no 
Brasil. Império: a Corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 160 et seq. 
33 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/03, Inventário de Teobaldo José de Carvalho, Xique-Xique, 1823; n° 07/3119/06, 
Inventário de Isabel Maria da Cruz, Xique-Xique, 1832; n° 07/3119/04, Inventário de Bertulina Ubelina do 
Sacramento, Xique-Xique, 1847. 
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cuja parte era no valor de 200$000. Passados outros dezessete anos, em 1867, entre os 

755$780 que formavam o patrimônio deixado por José Malaquias da Silva, já não constava a 

propriedade de nenhum escravo. Mais de 80% do patrimônio familiar se referia aos gados 

bovino e cavalar, que totalizavam 619$000, sendo 40 cabeças de gado bovino, oito de gado 

cavalar e mais uma parte no valor de um burro. Se ele quisesse adquirir um escravo em idade 

produtiva neste mesmo ano teria que dispor de uma quantia entre 800$000 até 1:000$000, 

cujo valor seu patrimônio não alcançava.34 

Evidentemente nem sempre os inventários espelhavam fielmente a realidade financeira 

das famílias. Jogos de interesses estabelecidos entre herdeiros, avaliadores e homens da 

justiça, podiam resultar em um rebaixamento no valor do patrimônio, e os bens avaliados 

abaixo de seu real valor. Da mesma maneira, a sonegação de bens deve ter sido um recurso 

bastante utilizado pelos inventariantes ao descreverem os espólios. Mas apenas nos momentos 

em que as heranças ocasionaram conflitos, e esses mesmos conflitos extrapolaram a discussão 

em família, sendo registrados nos autos, é que essas questões podem ser avaliadas. Era 

comum o senso familiar se encarregar da resolução das querelas, sendo o recurso à justiça 

acionado apenas em casos mais extremos.35 Mas parto do pressuposto de que devia haver um 

limite aceitável na margem daquilo que podia ser burlado, sendo válido, portanto, o recurso 

aqui utilizado de classificação das fortunas, conforme a tabela anterior.  

Uma evidência, de qualquer forma, chama bastante a atenção entre a confusão dos 

números. O empobrecimento paulatino das famílias de Xique-Xique à medida que o século 

XIX transcorria. Nos últimos anos do Império e na primeira década republicana avultava a 

quantidade de famílias pobres que mal conseguiam sobreviver. Os inventários acompanham 

com escrutínio voraz a precariedade da vida. Na região serrana havia gente como Alexandrina 

Pereira do Livramento, que faleceu em 1888, deixando a filha Maria com cerca de quatro anos 

de idade e viúvo José Alves de Oliveira, em torno dos 29 anos. A família morava na povoação 

do Gentio garantindo a sobrevivência talvez com a mineração, pois no inventário consta 

indiscriminadamente “ouros com o peso de uma oitava”. De resto, tudo que havia era uma 

vara de cordão de ouro, uma posse de terras na fazenda Mato Grosso “comprada a Januário 

                                                 
34 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/12, Inventário de Atanasia Nonata de Jesus, Xique-Xique, 1823; n° 07/3127/25, 
Inventário de José Antônio Pereira Bastos, Xique-Xique, 1850; n° 04/1444/1913/21, Inventário de José 
Malaquias da Silva, Xique-Xique, 1867. 
35 Michelle Perrot constatou que, em comunidades rurais da França oitocentista, a vingança privada muitas vezes 
era o desfecho trágico dos conflitos em família pelas heranças. Apenas no final do século XIX “o recurso à 
justiça como substituto da vingança privada assinala um recuo do senso familiar”. PERROT, Michelle. Dramas e 
conflitos familiares. In PERROT, Michelle (Org.). História da vida privada: da Revolução Francesa à Primeira 
Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1991 p. 265. 
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Ribeiro de Sena e sua mulher”, avaliada em apenas 5$000, a quantia de 49$000 em dinheiro e, 

por fim, uma vaca e duas novilhas. Todo o patrimônio inventariado somava 103$000.36  

É válido frisar que esses não eram casos isolados. Acompanhando os inventários 

autuados na última década do período oitocentista, sobretudo, fica patente o quanto o volume 

de riquezas havia diminuído. Acima da metade dos inventariados entre os anos 1890-1899 

tinham patrimônios inferiores a 1:000$000 (51,9% dos casos). Observando apenas as quatro 

décadas anteriores concluímos que este percentual sempre variou, mas no período em que 

esteve mais alto, entre os 1880 e 1889, alcançou cifra bem mais baixa (29,4%). Paralelamente, 

porém de maneira menos drástica, foi diminuindo ao longo do tempo o número de famílias 

com fortunas médias baixas, classificadas entre 1:000$000 e abaixo de 2:500$000 e 

detentoras de uma condição que poderíamos chamar de um pouco mais remediada. Posto que 

não fossem ricas, as famílias que estavam neste grupo enfrentavam uma situação de certo 

modo mais confortável, dispondo inclusive mais comumente de um ou dois escravos como 

força de trabalho. Analisando novamente apenas a segunda metade do século, período com 

um perfil econômico mais similar, concluímos que na década de 1850 mais de 39% dos 

espólios se encontravam nessa faixa, subindo na década seguinte para 51,4%, e voltando a 

cair para 38,9% nos anos 1870, 32,4% nos anos 1880, e 27,8% na década de 1890. Também 

entre as famílias da camada seguinte, com fortunas médias, classificadas entre 2:500$000 e 

5:000$000, houve uma retração na última década. Nos anos 1890, os que participavam desse 

grupo eram apenas 7,6% dos inventariados, mas houve períodos como os anos 1850 e também 

a década de 1870, que representaram 25%.  

Diversos fatores contribuíam para essa flutuação no montante das fortunas. No que 

tange especificamente ao período pós-abolição, é preciso considerar que grande parte do valor 

dos espólios avaliados nas décadas anteriores ficava sob a responsabilidade dos escravos, e aí 

estaria uma explicação bastante plausível para o crescimento do índice de famílias com 

pequenas fortunas após a abolição.37 Também os vários açoites da seca que o sertão enfrentou 

ao longo do período oitocentista, e principalmente na segunda metade do século, contribuíam 

para piorar a situação, agravando o empobrecimento da população, atingindo de forma mais 

aguda as famílias menos favorecidas. Somadas às secas, as lutas políticas, com as pilhagens e 

a depredação que as acompanhavam, que se tornaram mais complexas nas duas últimas 

                                                 
36 APEB, SJ, IT, n° 07/3127/01, Inventário de Alexandrina Pereira do Livramento, Xique-Xique, 1890. 
37 Estudos sobre diferentes regiões do Brasil exploram de forma mais pormenorizada esta hipótese. Entre eles 
está o trabalho de Cláudia Eliane Martinez sobre a região do Vale do Paraopeba, em Minas Gerais. MARTINEZ, 
Cláudia Eliane Parreiras Marques. Cinzas do passado: riqueza e cultura material no Vale do Paraopeba/MG 
(1840-1914). Tese (Doutorado em História Econômica), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.  
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décadas do Império, contribuíram enormemente para desestruturar a economia local. Esse 

assunto será tratado de forma mais cuidadosa no próximo capítulo, visto que as informações 

que remetem a estas disputas estão contidas em uma documentação seriamente comprometida 

com as queixas e acusações de um e outro grupo, e necessitam de espaço para uma avaliação 

melhor. Mas vale adiantar que não foram poucos os infortúnios enfrentados pela população de 

Xique-Xique, particularmente nos períodos eleitorais. Só a titulo de exemplo, em 1878, um 

juiz de direito que assumiu o cargo no município informou ao governo a situação difícil por 

ele encontrada. Na vila, as casas que não foram derrubadas a machado estavam estragadas por 

balas e os arraiais do Miradouro e dos Guaximins foram devorados pelo fogo.38  

O passar dos anos não resolveu a problemática das disputas políticas, que sob o recém 

inaugurado regime republicano continuavam causando prejuízos à população de Xique-Xique. 

Em abril de 1891, quando o tenente Francisco José Correia, 52 anos, fez um arrolamento do 

espólio do casal, por morte da esposa Maria de Assunção Correia, ao ser questionado sobre os 

bens móveis de seu domicílio ele relatou: “nada tinha a dar carregação porque os pequenos 

móveis que tinha acabaram-se com os grandes barulhos que tiverão nesta villa”. O único bem 

inventariado pelo viúvo foi “huma morada de casa sita nesta villa a rua Boa Vista, com trez 

portas e quatro janellas de frente sem que com tudo seja acabada no interior, que o juiz deu o 

valor de tresentos e cincoenta mil reis”.39 

Nesta altura é oportuno mencionar que a pobreza da população de Xique-Xique 

também estava estampada nas condições de moradia. Como acontecia nos povoados do 

Miradouro e dos Guaximins, “compostos quase que somente de palhoças” que foram 

incendiadas em 1878, nos sítios e fazendas encravados no interior do município as casas 

estavam longe de transmitir o sentido de domesticidade e conforto, da forma que entendemos 

hoje. A valorização dos espaços de moradia não era requisito comum no sertão, não se 

constituindo em objeto de muito investimento nem mesmo nas vilas, espaços que se 

“urbanizavam” vagarosamente. Muito lentamente é que as formas de moradia miserável 

passaram a coexistir, nos mesmos lugares, com casas maiores e avarandadas, tradução 

materializada da desigualdade de condições sócio-econômicas que imperava entre as 

famílias.40 Surpreende a relativa pobreza das edificações naquela época da pecuária até 

mesmo entre as famílias mais abastadas, e não eram poucas as que viviam com uma pequena 

                                                 
38 APEB, SCP, Justiça, maço 2.293, Correspondência de Juízes (1875-1888), Chique-Chique, 4 jun. 1878. 
39 APEB, SJ, IT, n° 07/3127/12, Inventário de Maria de Assunção Correia, Xique-Xique, 1891. 
40 Assim também acontecia na Europa Renascentista. COLLOMP, Alain. Habitações e Coabitações. In ARIÈS, 
Philippe e CHARTIER, Roger (Org.). História da vida privada: da Renascença ao século das Luzes. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1991, p. 511. 
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variedade de artefatos. Definitivamente, a ostentação de riqueza não estava associada à 

moradia, ou pelo menos não em primeiro lugar. 

No início dos anos 1850, no inventário de Antônio Gonçalves da Rocha Chaves, 

constavam quatro casas espalhadas por suas propriedades rurais, mas a precariedade dessas 

construções ficou explicita na descrição da viúva Maria Clara dos Anjos Mimosa: “umas 

moradas de casas cobertas de palha sitas no Rio Verde” (12$000); “uma morada de casa sita 

no Sítio de Santo Ozebio e coberta de palha” (5$000); “outra morada de casas sitas no 

Arricifes” (8$000); “outra morada de casas coberta de palhas sitas na Chapada” (10$000). 

Como relatei no capítulo anterior, este casal possuía pelo menos 11 escravos e Antônio 

Chaves vivia de negociar gados, não sendo exatamente pobre, apesar da difícil situação em 

que a viúva e o filho do casal ficaram após a morte dele.41  

O irmão de Antônio Chaves, Félix Gonçalves Chaves morava com sua família a 

algumas léguas de distância, na fazenda Pontal, vivendo em condições muito semelhantes. 

Criador de 52 cabeças de gado e 24 animais de montaria e carga, quando faleceu, em 1858, a 

sua viúva Ana Francisca de Oliveira inventariou também várias casas em propriedades 

diferenciadas descritas da seguinte maneira: “huma morada di cazas sita em Santo Euzébio e 

cobertas de palhas com huma porta e huma janella”, que valia 30$000; “outra caza sita no 

Pau d’Arco com huma porta”, avaliada em 16$000; “outra morada di cazas coberta de palhas, 

sita no Pontal”, avaliada em 16$000. Declarou ter mais “outra morada di cazas sitas no 

Mundinho cuja caza he oficina de fazer farinha e como justamente a oficina é desconcertada 

os avaliadores por terem della conhecimento derão-lhe o valor de vinte mil réis”.42 

Aparecendo muitas vezes descritas no plural, como nestes casos da família Gonçalves 

Chaves, algumas informações contidas nas fontes indicam que as moradias de outrora, longe 

de representar apenas uma construção onde residia um grupo familiar, eram lugares que 

demandavam múltiplas funções. Eram locais que recebiam agregados, que compartilhavam o 

espaço com os escravos, quando havia, que misturavam trabalho, descanso e habitação. 

Abrigavam também os animais domésticos, as reservas de alimentos e as colheitas estocadas, 

além dos instrumentos de trabalho. Eram enfim, ao mesmo tempo, uma unidade de residência 

e uma unidade econômica de produção.43  

                                                 
41 APEB, SJ, IT, n° 07/3128/01, Inventário de Antônio Gonçalves da Rocha Chaves, Xique-Xique, 1850. 
42 APEB, SJ, TI, n° 08/3280/08, Inventário de Félix Gonçalves Chaves, Xique-Xique, 1858. 
43 COLLOMP, Habitações e Coabitações, p. 506-509. Sobre a pluralidade das habitações do passado e suas 
múltiplas funções ver ALGRANTI, Leila. Famílias e vida doméstica. In SOUZA, Laura de Mello (Org.). 
História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997, p. 85 et seq; FARIA, A Colônia em movimento, pp. 355-391. 
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Contrariando o imaginário corrente quando se trata das condições de vida e moradia 

da população escrava, a existência de senzalas no sertão não se generalizou, pelo menos no 

que se refere ao século XIX. A mesma constatação pode ser encontrada em pesquisas sobre 

várias outras áreas do Brasil escravista, nos territórios da pecuária e além.44 Em Xique-

Xique, apenas no espólio de Isabel Maria da Cruz, falecida em 1831, aparece a descrição de 

“humas moradas de casa de sua Residencia já velhas cobertas de telhas com os acresimos e 

pertences de muro a dentro, samsalas tudo coberto de telhas, asessorios e casas de farinha”, 

avaliada em 350$000. Localizada na vila, esta casa deveria ser uma propriedade 

razoavelmente boa, pois foi avaliada por quantia muito superior a de muitas outras moradias 

descritas por volta da mesma época.45 

No entanto, a maior parte das casas de Xique-Xique, assim como as benfeitorias que 

as cercavam, não foi alvo de descrições muito detalhadas. Ou então apareciam acompanhadas 

de adjetivações como “já velhas”, “deterioradas”, “bastante arruinadas”. Construídas com 

matéria prima da região, pelas mãos dos seus próprios donos ou de escravos pouco 

especializados, as edificações nem sempre tinham vida longa. Para além do percentual 

indicado nos inventários que apresenta grande parte das moradias descritas como “de taipa e 

telha”, é bastante presumível que, no decorrer do século XIX, em Xique-Xique, muitas casas 

tenham perdurado como simples choupanas esfumaçadas, aparentadas à maloca indígena, 

descritas pela pena daqueles que cruzaram o sertão. Precárias construções de madeira e barro 

cobertas de palhas de carnaúbas, ou mesmo de pindoba e de cascas de árvores, faziam parte 

da paisagem, e é provável que ainda não houvesse ficado completamente para trás aquelas 

habitações assemelhadas aos abrigos transitórios dos tempos coloniais, onde até as portas das 

cabanas eram feitas de couro de gado, como argumenta o mestre Capistrano de Abreu.46  

A descrição da moradia da família de Atanasia Nonata de Jesus, no sítio das 

Contendas, no primeiro quartel do Oitocentos, corresponde a essa perspectiva de ruína e 

abandono: uma “casa velha coberta de pindoba toda desconcertada com quatro portas e huma 

janela de frente” e nas imediações uma “oficina de fazer farinha já velha e toda 

desconcertada”. Era uma situação sem dúvida ambígua para um casal que possuía nove 

escravos. Tanto a casa de moradia quanto a oficina de fazer farinha foram avaliadas por 
                                                 
44 Sheila Faria, por exemplo, constatou a ausência sistemática de senzalas nos inventários da região dos Campos 
dos Goitacazes, no século XVIII, e verificou que elas se tornaram mais comuns apenas no século XIX. Também 
no sertão cearense no período entre 1780 e 1850, na diversificada documentação pesquisa por Vieira Júnior – 
inventários, autos criminais, memorialistas, viajantes, cartas régias, alvarás, etc. – nada aparece sobre a 
existência de espaços destinados exclusivamente à moradia dos escravos. FARIA, A Colônia em movimento, pp. 
368-369; VIEIRA JÚNIOR, Entre paredes e bacamartes, p. 131. 
45 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/06, Inventário de Isabel Maria da Cruz, Xique-Xique, 1832. 
46 ABREU, Capítulos... & Caminhos antigos, p. 133. 
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6$000, menos do que valia um cavalo russo “torto de um olho e já velho”, avaliado em 

8$000. Muitas décadas depois, em plena era republicana, no cartório de Gameleira do 

Assuruá, o viúvo José Francisco Calazans, 65 anos, inventariou os bens que ele e a esposa 

haviam juntado ao longo da vida, partilhando-os com os oito filhos. Além de alguns poucos 

artefatos de trabalho na terra e objetos domésticos havia apenas “uma casa coberta de cavaco 

e taipa sita no Lagedinho, com duas portas e uma janela de frente”, avaliada em 60$000, uma 

roça de mandioca, uma vaca parida com um bezerro, um garrote e dois burros cargueiros. A 

vaca parida e seu bezerro valiam o mesmo que a singela casa da família.47 

Antonieta Miguel também verificou que, na região da Imperial Vila da Vitória, a auto-

suficiência que imperava nas fazendas e sítios mais afastados, cujo isolamento não 

proporcionava muito contato entre as pessoas, contribuiu para forjar um viver simples e sem 

ostentação, onde os objetos artesanalmente fabricados com materiais disponíveis na natureza 

faziam parte do viver da maioria da população. No mesmo caminho, Erivaldo Neves 

constatou a rusticidade como característica das habitações sertanejas, em seus estudos sobre a 

região de Caetité. Conforme este autor, predominava naquelas paragens as “construções de 

enchimento ou taipa, com paus a pique e varas cruzadas, amarradas com cipós, para conter o 

barro batido”. As construções mais sólidas, “de adobes crus, coberturas de madeiras 

aparelhadas e telhas vãs”, difundiram-se muito lentamente.48  

Seguindo o exemplo das casas o mobiliário também pouco mudou ao longo do período 

estudado. Existiu evidentemente maior conforto e até algum luxo em algumas moradias do 

sertão, mas isto esteve longe de ser a regra em Xique-Xique. As mesas, os assentos e mesmo 

as camas evoluíram muito lentamente entre os primeiros tempos da ocupação e o século XIX. 

Estas últimas, partindo das formas rudimentares compostas por simples tábuas (ou varas 

ainda), recobertas por um colchão de palha, ou dos simples couros de gado e esteiras jogados 

em um canto, chegaram aos estrados e catres mais duradouros que foram ocupando os espaços 

do reduto dos casais ou dos quartos coletivos onde os vários filhos e outros membros da 

família dormiam. Mas este foi um processo lento e aleatório fácil de compreender se 

considerarmos que uma cama de armação podia chegar ao valor de duas cabeças de gado, 

como aconteceu em um inventário de 1855.49  

A maior parte dos espólios trazia pouquíssimos artefatos de uso doméstico, do 

mobiliário aos utensílios. Os tachos e bacias de cobre, conservados com cuidado e passados 

                                                 
47APEB, SJ, IT, n° 07/3119/12, Inventário de Atanasia Nonata de Jesus, Xique-Xique, 1823; n° 4/1464/1933/25, 
Inventário de Luzia Pereira da Silva, Xique-Xique, 1895. 
48 MIGUEL, Vida Material e Cotidiano, p. 98; NEVES, Posseiros, rendeiros, proprietários, p. 229. 
49 APEB, SJ, IT, n° 07/3130/07, Inventário de Bonifácia Maria da Conceição, Xique-Xique, 1855. 
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de geração em geração apresentaram sempre preços elevados, aparecendo apenas entre os 

bens das famílias mais abastadas. Eram objetos tão valorizados que algumas pessoas não se 

furtaram a descrever “tachos velhos e sem fundo”, como Ana Francisca de Oliveira fez no já 

citado inventário do marido Félix Gonçalves Chaves. Da mesma maneira, o uso de talhares à 

mesa nunca se constituiu em um costume generalizado. Mesmo o lançamento esporádico de 

colheres e garfos nas partilhas não comprova o uso cotidiano desses instrumentos, sendo 

provável que figurassem muito mais como patrimônio distintivo do que como bem usual, 

como Vieira Júnior sugere para o sertão cearense.50 Paradoxalmente, os inventários 

silenciaram completamente sobre as cuias de cabaças e os potes de barro, as gamelas e os 

pilões de madeira, objetos sem dúvida extremamente difundidos, mas que pelo baixo custo 

não deveriam ter valor agregado para fins de partilha. 

A impressão colhida por Teodoro Sampaio sobre as maneiras de morar e o modo de 

vida das comunidades encontradas ao longo do rio São Francisco, por volta de 1879, 

apresenta uma imagem em nada exagerada ou distante do real: 

 

No interior das casas não havia mais que sala, quarto, corredor e cozinha; o chão 

duro, mas escavado pelo transitar e varrer; as paredes barreadas e enegrecidas pela 

fumaça; o tecto de palha não tinha melhor aspecto. A um canto, estava o pote cheio 

d’água que se ia buscar ao rio, cuja qualidade todos nos gabavam, pois é crença 

geral que a água do S. Francisco não se corrompe. Notávamos pelo chão as esteiras 

estendidas em que as moças costumam assentar-se para fazer renda em almofadas, e 

em que empregam bilros feitos de coquilhos e espinhos de mandacaru substituindo 

os alfinetes; víamos as redes que, logo que entravamos, eram estendidas ou armadas 

para nos receberem, algumas feitas de algodão e guarnecidas de rendas, outras mais 

singelas feitas de palha macia do burity.51 

 

Também o capitão Richard Burton registrou suas impressões sobre as construções da 

vila de Xique-Xique, em 1867. Aquele parecia ser um local ao menos aprazível, apesar do 

calor insuportável durante a maior parte do ano. Mas conforme o inglês, na vila havia uma 

única “casa nobre, com sacadas de grades de madeira espalhafatosamente pintadas e alguns 

meio-sobrados”. A igreja, dedicada a “Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim” era na sua 

definição “uma pobre e mesquinha igrejinha de tijolo e cal, com alicerces de pedra” que 

chamava atenção por sua “fachada grotesca” com quatro janelas e sem torres-campanários. As 

                                                 
50 VIEIRA JÚNIOR, Entre paredes e bacamartes, p. 95. 
51 SAMPAIO, O Rio de S. Francisco, pp. 33-34. 
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demais moradias eram “casas térreas, com seus grandes quintais de ‘jardins suspensos’ de 

gerânio, manjericão e alfazema, assim como cebolas e verduras”.52  

Esses quintais e suas pequenas hortas constituíam-se parte fundamental da organização 

doméstica e em sintonia com a criação dos animais de pequeno e médio porte, as verduras 

neles cultivadas completavam a dieta das famílias, juntamente com os peixes pescados no 

grande rio. A criação de ovelhas, cabras, porcos e também galinhas – ainda que estas últimas 

jamais tenham aparecido nos inventários de Xique-Xique – dinamizavam a economia 

doméstica, aparecendo, sobretudo, ao lado das produções estritamente relacionadas com a 

subsistência e permitindo um emprego de mão-de-obra infantil e feminina. Os porcos, não 

raro, eram criados soltos pelas ruas das vilas ribeirinhas e não é difícil prever que seus ataques 

normalmente provocassem animadas contendas entre vizinhos. Os “jardins suspensos” das 

casas da vila vistos por Burton consistiam-se, em geral, “de uma canoa velha, sustentada por 

estacas, fora do alcance de formigas e porcos”.53  

A tropelia de animais domésticos que se misturavam às pessoas pelas ruas ribeirinhas 

chamou a atenção do capitão inglês por diversas vezes. Um tom de ligeira repulsa foi 

especialmente dirigido à confusão que diariamente se instalava no porto da vizinha vila de 

Barra, descrito como um sujo desembarcadouro de areia e argila que servia de esgoto comum. 

Pela manhã o local era um mercado de peixes, mas durante o dia ia se transformando em 

“uma confusão de varais para secar roupa, crianças misturadas com cães”, jumentos, “porcos 

de pernas compridas, patos e galinhas, misturados com grous semidomesticados, brancos e 

cinzentos, e mulheres lavando roupa”.54 Ele também ficou surpreso ao encontrar em um lugar 

tão rico em cactos como Xique-Xique “cabras tão pequenas e raquíticas”, ao mesmo tempo 

em que os carneiros dali “eram os melhores do Brasil”, e sua carne era, com justiça, preferida 

à de vaca. Burton observou que nas terras que se estendiam na paisagem além da vila 

“dificilmente se poderia descobrir uma pastagem”, a não ser de espinhos, mas uma “perfeita 

assimilação do alimento, como na Somália e nas campinas orientais dos Estados Unidos”, 

mantinha os animais de Xique-Xique em ótimas condições.55  

Mas a criação de animais miúdos – cabras, ovelhas e em menor medida porcos – não 

parecia ser uma atividade generalizada da população xiquexiquense. Isto é o que está mais ou 

menos posto nos inventários, pois o índice das famílias que deixaram algum de tipo de criação 

miúda atingia menos de 33% (74 entre 223 inventários). No entanto, foi possível detectar 

                                                 
52 BURTON, Viagem de canoa, pp. 261-262. 
53 Idem, Ibidem, p. 262. 
54 Idem, Ibidem, pp. 252 e 262. 
55 Idem, Ibidem, p. 262. 
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também uma paulatina mudança de perspectiva com relação a este tipo de criação, ao longo 

do período estudado. No recorte inicial, entre 1813-1850, apenas dois entre os 16 

inventariados deixaram criações miúdas, o que corresponde a minguados 12,5%. Uma dessas 

famílias, a de Gregório Pereira Campos e sua esposa Clemência Servanda de Meneses, 

moradores no arraial do Miradouro, criava apenas as chamadas miunças com um rebanho 

formado por 35 ovelhas. Esta família não poderia ser considerada pobre, visto que eram donos 

de 13 escravos, sendo destes nove adultos e todos em idade produtiva (quatro homens e cinco 

mulheres).56 No recorte seguinte, entre 1851-1870, o percentual de famílias que eram 

proprietárias de caprinos e ovelhas já subiu para pouco mais de 25% (16 entre 63 

inventariados). Este percentual continuou subindo, alcançando aproximadamente 29% dos 

inventariados (15 entre 52 casos) entre os anos 1871-1887, e mais de 43% entre 1888-1899 

(40 de 92 inventários).  

Mas apesar deste relativo avanço na valorização dos rebanhos de cabras e ovelhas, 

principalmente, a atividade continuou basicamente como um apêndice da grande atividade 

pecuarista do gado bovino. É tanto que mesmo no período em que foi verificado esse 

crescimento, primeira década republicana, a esmagadora maioria das famílias que criava 

ovelhas e cabras também criava vacas, e estas últimas em uma escala bem maior. Neste 

sentido, a imponência das fazendas se fazia mesmo era através dos rebanhos de gado bovino. 

A única situação que a princípio contraria essa perspectiva foi encontrada no inventário de 

Miguel José de Santana, da fazenda Capão do Mendonça, em 1893. Em sua propriedade eram 

encontradas 400 cabeças de ovelhas, 14 de cabras e 40 cabeças de gado bovino, além de 12 

animais de montaria e cargas. No entanto, uma vaca valia quinze vezes mais que o valor de 

uma ovelha ou cabra, sendo o gado avaliado em 600$000 e as ovelhas em 400$000.57  

Apesar desta diferença exorbitante no valor agregado por um e outro tipo de criação, a 

maior parte das famílias que tiveram bens inventariados preocupou-se em investir na criação 

de gado bovino, mesmo em se tratando dos grupos mais pobres, e ainda que o investimento 

fosse sobre poucas cabeças. Aproximadamente 70% das famílias com pequenas fortunas 

inventariaram gado e entre aquelas com fortunas médias baixas, esse percentual era um pouco 

maior, alcançando cerca de 72% dos casos. Para as famílias mais pobres, conseguir juntar 

algumas cabeças de gado poderia ser indício de uma melhoria de vida em relação àquelas que 

viviam exclusivamente da lavoura, podendo significar, de certo modo, um primeiro passo no 

sentido de uma distinção social. É sintomático o fato de que, entre as famílias com fortunas 

                                                 
56 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/07, Inventário de Clemência Servanda de Menezes, Xique-Xique, 1831. 
57 APEB, SJ, IT, n° 04/1446/1915/15, Inventário de Miguel José de Santana, Xique-Xique, 1893. 
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pequenas, no percentual daqueles que não tinham criações de gado havia grande participação 

de viúvos ou pessoas solitárias em idade avançada, e neste caso, ou já tinham partilhado 

aquilo que juntaram durante a vida com os descendentes ou o patrimônio tinha sido 

consumido pela ação do tempo. Invariavelmente, os casais relativamente jovens, sobretudo 

com filhos, tinham como preocupação fundamental o investimento em gado bovino. 

TABELA 11 
CABEÇAS DE GADO BOVINO POR REBANHOS  

INVENTARIADOS, EM NÚMEROS ABSOLUTOS E PERCENTUAIS  

Fonte: APEB, SJ, IT, Inventários de Xique-Xique (1813-1899) 
 

Poucos, no entanto, conseguiram aproximar-se da situação de João Fernandes de 

Carvalho e sua esposa Maria Rosa, pais de sete filhos, entre os quatro e os 11 anos de idade, 

em 1888. Nesta época, período em que Maria Rosa faleceu, a família criava 50 cabeças de 

gado bovino em terras da fazenda Rio Verde, que não era de sua propriedade, apesar de ali 

possuir uma casa coberta de palhas que lhe servia de moradia, avaliada em apenas 10$000, e 

um cercado de pastos, que valia o dobro do valor da casa. O espólio por inteiro totalizou a 

quantia de 765$000. A maior parte das famílias com fortuna desta monta não conseguia juntar 

rebanhos no mesmo porte, e aproximadamente 76% dos inventariados com o perfil deste 

casal, ou seja, detentores de pequenas fortunas, possuíam até 20 cabeças de gado. No 

inventário de Maria Rosa, quase 95% do valor dos bens correspondia à propriedade das 50 

cabeças de gado (600$000), somadas a dois burros novos (65$000) e três éguas curraleiras 

(60$000). Os únicos bens móveis inventariados foram uma mesa grande nova, dois 

tamboretes e uma caixa forrada, que totalizavam a soma de 10$000, ou seja, o mesmo valor 

da casa de moradia da família. Para se ter uma idéia da desvalorização da casa, a mesa valia 

metade de seu valor.58 

                                                 
58 APEB, SJ, IT, n° 04/1446/1915/09, Inventário de Maria Rosa de Carvalho, Xique-Xique, 1888. 

N° DE CABEÇAS INVENTÁRIOS PERCENTUAL 

Não possuía 60 26,9% 

1 –10 38 17,0% 

11 – 20 39 17,5% 

21 – 50 44 19,7% 

51 – 100 16 7,2% 

101 – 200  13 5,8% 

201 – 500  8 3,6% 

Acima de 500  5 2,2% 

TOTAL 223 100,0% 



 164 

Com base nestas análises, não é surpresa o fato de que a presença do gado era também 

um elemento bastante esperado nos dotes das moças sertanejas à época dos casamentos. Isto 

também acontecia no Piauí deste os tempos coloniais. Nizza da Silva argumenta que naquela 

região a parte mais importante dos patrimônios familiares era o gado, que por extensão era um 

componente recorrente nas dotações femininas, tendência verificada em outras capitanias 

marcadas pela pecuária.59 A partir dessa importância, um ditado ganhou o gosto popular no 

sertão antigo, divulgado amplamente pela tradição oral. Nas reuniões familiares e outras 

ocasiões, quando se observavam uma moça casadoira que não era das mais formosas, 

surgiam, à boca miúda, comentários do tipo: “Essa vai ter que criar muito gado se quiser 

casar”. O ditado infame sugeria ainda como o costume difundido do dote podia ser associado 

à compra de um marido. Daí para a equação “quanto mais gado melhor o pretendente” era um 

pequeno passo.  

Um outro sinônimo de distinção social era a propriedade de escravos, também 

considerada uma forma de investimento financeiro. A análise dos inventários ajuda a perceber 

nuances da dinâmica em que estavam enredadas em Xique-Xique as relações de trabalho no 

contexto da escravidão. Este era, evidentemente, um patrimônio muito mais caro do que 

gados e terras e, portanto, aparentemente menos acessível. Ainda assim as famílias se 

esforçavam para adquiri-lo. Para se ter uma idéia desse esforço, no conjunto dos 131 

patrimônios que foram inventariados em Xique-Xique de princípios do século XIX até as 

vésperas da abolição, em 106 deles é mencionada a posse de escravos entre os bens que os 

compunham, o que significa que acima de 80% dos inventariados tinham escravos. 

Concentrando a análise nas famílias com o perfil social de fortunas pequenas e médias baixas 

temos uma primeira visão da estratificação da posse de escravos. Equilibradamente 50% dos 

que detinham um cabedal inferior a 1:000$000 apresentaram escravos nos inventários. Mas 

entre aqueles com cabedais acima de 1:000$000 e abaixo de 2:500$000, detentores de 

fortunas médias baixas, esse percentual atingia 86% dos inventariados. 

Considerando o século XIX em três períodos distintos podemos sintetizar também 

uma outra visão do perfil da escravidão em Xique-Xique. Na primeira metade do século, entre 

os anos de 1813 e 1850, apenas um entre os 16 inventários encontrados não trouxera escravos; 

no período seguinte, 1851 a 1870, aproximadamente 84% dos inventariados possuíam cativos 

(52 entre 62 casos); e por fim, entre os anos 1871 e 1887, quando se praticava a política de 

                                                 
59 Sobre o Piauí colonial, a autora referida baseia suas conclusões a partir das análises desenvolvidas por Tanya 
Maria Pires Brandão. Ver SILVA, História da família no Brasil colonial, pp. 76-77. 
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extinção lenta e gradual do trabalho escravo, mais de 73% das famílias ainda declararam 

cativos entre os bens inventariados (38 de 52 casos). 

TABELA 12 
QUANTIDADE DE ESCRAVOS INVENTARIADOS, EM NÚMEROS ABSOLUTOS E PERCENTUAIS 

N° DE ESCRAVOS INVENTÁRIOS PERCENTUAL 

Não possuía 25 19,1% 

1 – 2  42 32,1% 

3 – 4  28 21,4% 

5 – 6  16 12,2% 

7 – 8  6 4,6% 

9 – 10 4 3,1% 

11 – 15  8 6,1% 

Acima de 15 2 1,5% 

TOTAL 131 100,0% 

Fonte: APEB, SJ, IT, Inventários de Xique-Xique (1813-1887) 

 

Evidentemente, não havia nenhuma propriedade que se sustentasse com uma grande 

escravaria, como a tabela anterior bem demonstra. Outras pesquisas sobre diferentes áreas do 

sertão da Bahia já evidenciaram situações semelhantes, concluindo sobre o tamanho reduzido 

da maior parte dos plantéis de cativos existentes na região. Em seu estudo que abrange a 

comarca de Carinhanha, na mesma região do São Francisco, Moreno Pinho trabalhou com 

410 inventários e constatou a posse de escravos em 233 deles, o que equivale a 

aproximadamente 57% dos inventariados. A grande maioria dos proprietários possuía entre 

um e cinco escravos, mas o autor encontrou um plantel formado por 58 cativos. Também na 

Chapada Diamantina, em Santa Isabel do Paraguassú, Maria Cristina Pina constatou a 

predominância do pequeno número de escravos por proprietário. A maioria dos inventariados 

naquelas terras diamantinas possuía entre um e quatro escravos. O caso mais notável foi 

registrado no inventário de Maria Magdalena de Novaes Rocha, falecida em 1857, que deixou 

110 escravos, além da propriedade de “quase todas as terras da região”. Maria Magdalena fora 

casada com Reginaldo Landulpho da Rocha Medrado, certamente um parente próximo de 

Ernesto Augusto da Rocha Medrado, o grande proprietário das terras de Xique-Xique.60  

Mas em Xique-Xique nenhum outro proprietário que aparece nas fontes tinha o perfil 

semelhante ao do fazendeiro Juvêncio Cassiano de Campos, da família França Antunes, 

morador na fazenda Jatobá e falecido em 1850, que possuía 23 escravos e com esse plantel foi 

                                                 
60 PINHO, José Ricardo Moreno. Escravos, quilombolas ou meeiros? Escravidão e cultura política no Médio São 
Francisco (1830-1888). Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2001, pp. 67-68; PINA, Santa Isabel do Paraguassú, pp. 51 e 80. 
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o maior proprietário ali encontrado. Raros, na verdade, foram aqueles que conseguiram 

atravessar a vida e chegar à velhice sustentando acima de dez escravos, como foi o caso do 

proprietário e também negociante Teobaldo José de Carvalho já tantas vezes citado e que, em 

1823, era dono de 16 cativos. Ou como se deu dez anos depois com o casal Francisco Xavier 

Pereira de Azevedo e Isabel Maria da Cruz, também negociantes na vila de Xique-Xique. 

Quando foram inventariados os bens do casal por morte de Isabel, em 1832, constavam entre 

eles 12 escravos, sendo destes nove adultos.61  

Considerando os 106 inventários que apresentaram escravos, aproximadamente 40% 

dos proprietários tinham entre um e dois cativos apenas, e cerca de 26% possuíam entre três e 

quatro cativos. No que se refere aos inventariados com fortunas pequenas e médias baixas, 

especificamente, os índices são outros. Entre as famílias mais pobres acima de 73% tinham 

entre um e dois escravos, enquanto que, entre aqueles um pouco mais remediados, com 

fortunas médias baixas, os donos de um ou dois escravos eram aproximadamente 56%, e de 

três ou quatro cativos cerca de 35%. Se por um lado esses números reafirmam a pobreza das 

famílias que viveram em Xique-Xique no século XIX, por outro, não deixam de sugerir a 

importância da propriedade escrava, sobretudo se for considerado que aquela era uma 

sociedade formada majoritariamente por pequenos agricultores, que tinham na própria família 

o principal componente da força de trabalho de seus domicílios.  

A expressão “importância da propriedade escrava”, neste sentido, deve ser entendida 

tanto em termos de representação simbólica – o que significava possuir um escravo em uma 

região em que muitos nada tinham de seu – quanto em termos do que essa propriedade 

representava no computo final do montante dos bens. De um lado, ter escravos no sertão 

reforçava a qualificação de uma pessoa como proprietária e lhe conferia um status social 

diferenciado. Ser proprietário ainda que fosse de uma única unidade humana dava ao dono a 

condição de ser servido. Por outro lado, a escravaria se constituía como importante 

diferenciador de fortunas, pois grande parte do capital das famílias estava empregada em 

escravos, e esta realidade não dizia respeito apenas às mais abastadas. Mas é preciso salientar 

que o perfil de quem detinha uma fortuna pequena e ainda assim possuía um ou outro escravo 

era constituído principalmente por pessoas viúvas e mulheres sós, em idade geralmente 

avançada, e que tinham nos cativos um último arrimo. No inventário do viúvo Francisco Pires 

Pedroso, falecido em Xique-Xique, em 1815, cerca de 78% do valor dos bens (avaliados em 

                                                 
61 APEB, SJ, IT, n° 08/3280/03, Testamento de Juvêncio Cassiano de Campos, Xique-Xique, 1850; n° 
07/3119/03, Inventário de Teobaldo José de Carvalho, Xique-Xique, 1823; n° 07/3119/06, Inventário de Isabel 
Maria da Cruz, Xique-Xique, 1832.  
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198$640) estava concentrado na propriedade de dois escravos: Joaquina, nação Costa da 

Mina, com cerca de 30 anos e “com quatro para cinco meses de prenhe”, que valia 120$000, e 

o crioulinho Teodosio, seis anos, filho desta, que foi avaliado em 35$000. Três animais 

cavalares e uns arreios e roupas de montaria – cabeção de ferro para cavalo, perneiras de 

vaqueiro e um gibão velho de couro – além de uma espingarda e de outros poucos artefatos 

domésticos, resumiam o restante dos bens deixados ao filho Gonçalo Pires Pedroso.62  

Maria José de Oliveira, mulher já idosa e que parece nunca ter se casado, teve seu 

inventário aberto três meses após seu falecimento, ocorrido em julho de 1853. Ela residia no 

sítio do Rumo, onde também morava seu irmão, João Vieira da Silva, 83 anos de idade, e um 

filho deste, Simplício Vieira da Silva, que serviu de inventariante. Mas ali a velha senhora não 

tinha casa nem terras e os únicos bens declarados foram dois escravos: José, cabra, com 25 

anos de idade, avaliado em 500$000, e Gonçalo, africano, com mais de 80 anos, que segundo 

os avaliadores “já não tinha mais serventia alguma”, e foi avaliado apenas em 10$000.63 

Merenciana Maria de São José, filha natural de Ana Maria de São José, nascida na 

freguesia de Santo Antônio das Queimadas e moradora na vila de Xique-Xique, ao ditar seu 

testamento, em 1861, declarou: “os bens que possuo são unicamente a escrava Vicência e a 

casa em que resido que cabendo ficará para meo herdeiro”, o irmão Antônio José da Silva. 

Tudo indica que Merenciana fosse solteira, assim como sua contemporânea Teodora Rosa de 

São Félix, também moradora na vila. Teodora era dona de uma casa coberta de telhas e vivia 

na companhia da escrava Lourença e da escravinha Benedita, filha desta, que tinha três anos 

em 1857, época em que Teodora fez um testamento. No documento, a senhora libertava a 

escravinha após sua morte e concedia uma alforria condicional à Lourença que passaria para o 

poder de sua irmã Maria das Virgens para servi-la também até a morte. Depois disto estaria 

Lourença livre “como se de ventre livre” tivesse nascido e Teodora Rosa reforçava: “não 

puderão os meos herdeiros nesse tempo já mais retêl-a no captivieiro.” Porém a dona só veio a 

falecer cerca de quatro anos depois, em 1862. Mas para um presumível alívio da escrava 

Lourença, a irmã Maria das Virgens também já era falecida, e ela pode então gozar a 

liberdade, juntamente com a filha Benedita.64    

A historiografia está recheada de exemplos de mulheres sós, viúvas, solteironas, além 

de outras pessoas de recursos modestos que muitas vezes subsistiam apenas com os jornais 

que um único cativo ganhava no dia-a-dia de trabalho. Maria Odila Dias analisou que na São 

                                                 
62 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/14, Inventário e testamento de Francisco Pires Pedroso, Xique-Xique, 1815.  
63 APEB, SJ, IT, n° 07/3130/03, Inventário de Maria José de Oliveira, Xique-Xique, 1853. 
64 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/08, inventário e testamento de Merenciana Maria de São José, Xique-Xique, 1861; 
n° 07/2924/10, Inventário e testamento de Teodora Rosa de São Félix, Xique-Xique, 1863. 
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Paulo oitocentista uma porcentagem nada desprezível de mulheres sós chefes de domicílio – 

algo em torno de 40% do total – possuía um ou outro escravo e, embora apenas remediadas, 

podiam apresentar-se precariamente como senhoras brancas de escravos negros.65 Na capital 

da província baiana, como em muitas outras partes do Brasil escravista, longe de ser um 

privilégio de uma pequena minoria rica, a posse de escravos penetrava profundamente na 

estrutura social e mesmo aqueles que um dia viveram na escravidão, quando libertos, se 

tinham condições para tanto, adquiriam seus próprios cativos.66   

Mas voltando a sociedade de Xique-Xique, no caso dos inventariados com cabedais 

superiores a 1:000$000 e abaixo de 2:500$000, a situação era diferente. A maior parte dos 

documentos agrega histórias de famílias agricultoras, proprietárias de pequenas parcelas de 

terras, às vezes criadoras de um pequeno rebanho de gado, que aliavam à mão-de-obra 

familiar o trabalho de poucos escravos. Em geral se identificam com o perfil encontrado em 

inventários de membros da família Nogueira, cuja parentela se espalhava por propriedades 

rurais nas circunvizinhanças da vila de Xique-Xique. Foi possível conhecer parte da história 

da família de Eduardo de Souza Nogueira e Maria Pereira de Matos, moradores no Porto do 

Miradouro, onde tinham um pequeno comércio. Eduardo e Maria eram pais de cinco filhos, 

adultos e casados, sendo um deles já falecido em 1855, época em que foi autuado o inventário 

por morte de Eduardo. Neste período o comércio do casal era abastecido de couros de gado, 

tecidos, novelos de linha, chapéus, velas, entre outros produtos. Mas a família também se 

dedicava à extração de sal e à lavoura, aparecendo no inventário umas salinas denominadas 

“Matos de dentro e de fora”, no lugar chamado Sacão, e duas partes de terras, uma no sítio da 

Casa Nova, próxima ao local de moradia, e outra na fazenda Banco de Areia, próxima ao 

povoado de Marrecas. Em uma delas estava sendo cultivada uma roça de aipim na época. Os 

bens deixados por Eduardo somavam 1:324$400 e mais de 56% correspondiam ao valor dos 

dois escravos inventariados: os crioulos Estácio e Gonçalo, o primeiro beirando a meia idade 

e o outro com “cinqüenta e tantos anos”, que juntos somavam 750$000.67  

Nesta mesma época autuou-se o inventário de um cunhado de Eduardo Nogueira, 

Francisco Longuinho da Silva, casado com Ilária de Sousa Nogueira, que falecera três anos 

antes, em agosto de 1852, deixando nove filhos. Eles eram proprietários de quatro escravos 

que equivaliam a mais de 93% do valor dos bens inventariados, somando 1:210$000. Esses 

escravos eram: José, mulato, 40 anos (350$000); Efigênia, mestiça, 20 anos, (500$000); 

                                                 
65 DIAS, Quotidiano e poder, p. 118. 
66 BARICKMAN, Um contraponto baiano, p. 101; 
67 APEB, SJ, IT, n° 07/3130/10, Inventário de Eduardo de Sousa Nogueira, Xique-Xique, 1855. 
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Gertrudes, 50 anos, (210$00); e o escravinho Felipe, com dois anos de idade (150$000). Não 

aparece casa de moradia nem mobiliário ou outros artefatos domésticos e não foi possível 

saber onde a grande família vivia, assim como os escravos. De resto, apenas uma parte de 

terra no sítio Testa Branca foi avaliada em 80$000, completando o valor de 1:290$000 que 

formava o patrimônio desta família. Tudo indica que nem um filho fosse casado, mesmo os 

mais velhos estando com idade entre 21 e 25 anos. Entretanto, surpreendentemente, todos eles 

sabiam ler e escrever, inclusive as mulheres, excetuando-se apenas os dois mais novos que 

tinham oito e nove anos de idade.68  

Em julho de 1868 faleceu Maria Rosa Pereira deixando também nove filhos, todos 

menores, entre os dois e os 16 anos de idade. Ela fora casada com Rufino de Sousa Nogueira, 

que por sua vez era filho de Eduardo Nogueira e de Maria Pereira de Matos, os comerciantes 

do Porto do Miradouro. O inventário indica que a família residia na fazenda Banco de Areia, 

próxima a Marrecas e, como foi visto, aquelas terras faziam parte do patrimônio deixado por 

Eduardo Nogueira, em 1855. No entanto, entre os bens não foi inventariada nenhuma casa de 

moradia, o que significa que a casa ali existente não era propriedade dela e do marido, assim 

como também não tinham terras no lugar. O viúvo declarou a propriedade de uma parte de 

terras na fazenda Rumo de Dentro, avaliada em 25$000, “que a houve por legítima paterna da 

finada sua mulher”. De resto, foram inventariados apenas os escravos, que pareciam formar 

uma família: Noberta, cabra, 24 anos; Vicência, cabra, seis anos; Sancha, crioula, três anos; 

Sérgio, cabra, um mês de vida, que valiam 1:950$000, ou seja, mais de 98% dos bens.69 

Como várias outras sociedades do sertão, a de Xique-Xique era amplamente dominada 

pela incerteza quanto ao futuro. Em alguma medida ela procurava organizar alguns meios de 

proteção, mas recorrentemente enfrentava situações extremas: os perigos de um ciclo agrário 

particularmente incerto, de uma técnica relativamente pouco elástica, de um contexto político 

dado a explosões sazonais de violência aberta. Evidente que aquele não era um ambiente 

impermeável à mobilidade social, mas a maioria das famílias que tiveram bens inventariados 

vivia de maneira módica e mesmo precária – tradução materializada de uma sociedade de 

horizontes de certo modo reduzidos. Mesmo os mais ricos não estavam imunes a um certo 

grau de incerteza quanto ao futuro, e o universo mental de homens e mulheres da região 

sempre esteve marcado pela máxima do “poupar para sempre ter”. As tênues estruturas 

econômicas do passado eram incapazes de criar fortunas suficientemente sólidas para resistir 

aos embates do tempo, e os períodos de crise – seca, fome, epidemias ou mesmo uma 

                                                 
68 APEB, SJ, IT, n° 08/3280/16, Inventário de Francisco Longuinho da Silva, Xique-Xique, 1855. 
69 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/22, Inventário de Maria Rosa Pereira, Xique-Xique, 1869. 
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inundação imprevista – ensinaram duramente aquela gente a viver envolta numa espécie de 

“economia de poupança”, na acepção que Antonieta Miguel percebeu sobre o sertão da 

Ressaca. À parte o desnível acentuado entre os patrimônios sertanejos, para ricos, remediados 

e mesmo pobres que tiveram algo a legar aos descendentes, poupar era investir em gados, 

escravos e terras – bens que transmitiam às famílias uma idéia de segurança.70 

  

3.4 SOB O SIGNO DA SECA 

 

A herança de pobreza não era específica da população de Xique-Xique. Da quase 

indigência em que se encontravam vastas regiões do sertão da Bahia, ao longo do século XIX, 

ficou a notícia nos relatos dos viajantes. Das descrições de Spix e Martius, em viagem pelo 

sertão do São Francisco e pelo Alto Rio de Contas, em 1818 – com trajeto partindo de 

Carinhanha rumo a Monte Alto, Caetité e Vila Velha, buscando a capital – emerge a 

precariedade da vida cotidiana. Já nas primeiras páginas eles não conseguiriam disfarçar a 

impressão de extrema desolação ao deixarem as paisagens de Minas Gerais e se encontrarem 

completamente no sertão da Bahia: “os habitantes dessa região triste cuidam principalmente 

da creação de gado vaccum e cavalar”.71 No tocante à educação e às necessidades da vida 

cotidiana, os sertanejos daqueles caminhos estariam “em peores condições do que os mais 

internados sertanejos de Minas”, diziam os naturalistas, que em toda parte viam desinteresse e 

negligência: “uma pequena cabana immunda, cercada de uma maltratada plantação de 

bananeiras, uma roça de feijão e mandioca, algumas cabeças de gado e alguns cavallos 

magros, que por si mesmo devem manter-se: eis a mais alta aspiração desta gente rústica”. 72 

O francês Alcide D’Orbigny, entre 1831-1832, também registrou a pobreza em que 

viviam os habitantes do vale do São Francisco, na altura de Juazeiro, não deixando de criticar 

um comportamento que considerou imprevidente e despreocupado da gente ribeirinha:  

 

A população é muito pobre, os únicos remediados são os proprietários rurais, em 

cujas terras vão trabalhar os rendeiros (agregados). Estes últimos, contudo, não estão 

isentos dos defeitos dos ociosos e dos ricos. Abusando da facilidade com que 

arranjam ocupação, são jogadores, estróinas e displicentes no trabalho.73  

                                                 
70 MIGUEL, Vida material e cotidiano, pp. 99-100. 
71 SPIX, e MARTIUS, Através da Bahia, p. 2. 
72 Idem, Ibidem, p. 19. 
73 D’ORBIGNY, Alcide. Viagem Pitoresca através do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Universidade 
de São Paulo, 1976, pp. 97-98. 
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 Considerações parecidas também são surpreendidas nos relatos de Richard Burton, 

sobre sua viagem pelo São Francisco, muitas décadas depois, em 1867. Suas palavras 

constantemente demonstram um misto de compaixão sarcástica e desprezo pelo modo de vida 

ribeirinho. Ainda na visita à vila de Santo Antônio do Urubu, a primeira impressão foi a de 

que os habitantes dali viviam e morriam na maior ignorância. O capitão inglês se disse atônito 

“diante da ausência de qualquer progresso naquelas paragens ocidentais” da grande província 

da Bahia, cuja capital fora, outrora, a metrópole da Colônia e cujo litoral era na época uma 

das partes mais prósperas e mais populosas do Império.  

 

Tudo que ali vemos denota miséria, atraso e negligência; as fazendas do interior de 

São Paulo e de Minas são iguais às cidades daquela região; e, embora o majestoso 

São Francisco corra diante daquelas moradas e existam excelentes vias para 

comunicação, tanto com o litoral, como com o interior, os habitantes as ignoram de 

todo.74   

 

Mais adiante, à medida que percorria o São Francisco, aqui e acolá o inglês ia 

matizando suas informações. No arraial de Bom Jardim, ainda no município de Santo Antônio 

do Urubu, ele e seus companheiros de viagem ficariam entusiasmados pelo aspecto geral e 

perspectivas daquela terra “de vista encantadora”, e a população parecia-lhes relativamente 

saudável “depois dos rostos sinistramente pálidos dos habitantes de Urubu”.75 Apesar de 

demonstrar indisfarçável admiração pela natureza ribeirinha em diversos pontos por onde 

passou, não foi tão freqüente arrancar do capitão assomos de elogio no que se referia à 

população da região. Comum realmente foi à opinião de que a “bárbara uniformidade” e o 

atraso generalizado que marcavam a vida naqueles lugares do interior, segundo sua 

constatação, tinha na própria população sua origem e sua razão de ser. “O objetivo de cada 

homem é fazer o menos que possa”, dissera o inglês, e “as horas quentes do dia são passadas 

na rede, balançando-se, cochilando, fumando e comendo melancia”.76 Mas Burton, como 

tantos outros interessados no São Francisco, via na região muitas perspectivas daquilo que 

considerava progresso. Ainda em sua passagem por Xique-Xique o capitão sintetizou que era 

“interessante visitar e descrever esses lugares, hoje as mais atrasadas ‘rancharias’, mas 

destinados a se tornarem centros de poderosos Estados”.77 
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75 Idem, Ibidem, p. 244. 
76 Idem, Ibidem, p. 282. 
77 Idem, Ibidem, p. 262. 
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Não só estrangeiros como Burton, Spix e Martius ou D’Orbigny deixaram para a 

posteridade suas impressões negativas sobre os habitantes da região do São Francisco e outras 

áreas do sertão da Bahia. Theodoro Sampaio, que viajou pelo grande rio entre 1879 e 1880, 

apesar de descrever o vale do São Francisco “como um oásis no deserto” e “terra da 

promissão”, que servia de refúgio aos povos assolados pela seca, também ficou assombrado 

com o que considerou atraso e pobreza ao extremo das povoações ribeirinhas. “Vive-se ahi 

sem se saber de que. Não se vê agricultura alguma, nem trabalho permanente”, afirmara o 

engenheiro observando que a população ali vivia “alheia às leis econômicas”, produzindo 

apenas para sobreviver. Nas estradas margeando o rio ou que dele partiam em diversas 

direções, conforme sua observação, as habitações eram sucessivas “formando pequenas 

povoações, lugarejos insignificantes, e algumas villas e cidades”. Mas tudo denotava a seu ver 

a precariedade e o abandono: 

 

Na beira do rio, no lameiro das margens, onde a humidade resiste melhor à seccura 

do ar, descobrem-se ás vezes os restos de uma plantação de milho, de abóboras, de 

batatas doces e mandioca, mas tudo em proporções minúsculas e muito pouco 

cuidadas. Nas catingas, reconhece-se que o gado ali pasta pelo rasto de rez que 

passou, porque raras são as cabeças que apparecem.78 

 

Mesmo tendo a certeza de que muito do que avulta nesses discursos deva ser 

matizado, pois reúnem uma síntese angustiosa daquilo que foi visto de passagem, é certo que 

o quadro geral de várias áreas do sertão denotava, à primeira vista, apenas a escassez. Com 

base nos relatos e em suas imagens de carência geral, seria tentador esquecer que havia uma 

profunda desigualdade social que hierarquizava o viver no sertão da Bahia.  

Para além da origem socialmente desqualificada, havia a ingerência de fatores 

completamente alheios à incansável disposição de homens e mulheres em lutarem pela 

sobrevivência. Não custa insistir que, sob os desígnios da seca, inimigo inclemente e bem 

conhecido na região de Xique-Xique, projetos de uma vida melhor poderiam minguar 

rapidamente. Muitas famílias atravessavam períodos de extrema dificuldade econômica, e o 

cair das chuvas no período esperado, ou a falta delas, representava um divisor de águas no 

modo de vida local. Como disse Osvaldo Rocha, genealogista da região, “não se nasce 

impunemente no sertão da Bahia”.79 Por toda a área próxima ao São Francisco, era uma cena 

comum a circulação de pessoas famintas e esquálidas tangidas pela seca. A “terra da 

                                                 
78 SAMPAIO, O Rio de São Francisco, pp. 32-33.  
79 ROCHA, Canabrava do Gonçalo, p. 12. 
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promissão” acabava atraindo sazonalmente levas de retirantes das regiões vizinhas, que se 

viam na urgência de migrar para tentar sobreviver, e que nas vilas e povoações ribeirinhas se 

juntavam aos outros tantos retirantes que partiam das caatingas e serras próximas. Nos 

períodos de estiagem, a pior das desventuras sofridas pela gente moradora no interior dos 

municípios ribeirinhos era presenciar diuturnamente o minguar das criações e das lavouras e, 

conseqüentemente, padecer de fome e sede muitas vezes a pouca distância do grande rio. 

Ao correr da pena os viajantes estrangeiros insistentemente registraram a calamidade 

provocada pelo braço devastador da seca. Em suas andanças pelas caatingas nos últimos 

meses de 1818, partindo da localidade de Malhada, na margem direita do São Francisco, e 

seguindo no compasso das mulas com destino à capital, os alemães Spix e Martius disseram 

não recear tanto pela segurança pessoal e nem mesmo pela alimentação necessária, pois 

fazendas eram encontradas diariamente. Mas observaram convictos: “o viajor, que durante os 

mezes seccos conduzir uma numerosa tropa de burros, através do sertão da Bahia, pela estrada 

que tomamos, jamais terá a certeza de alcançar, com um animal siquer, o fim da viagem”.80 

Os alemães ainda fizeram uma segunda incursão pelo sertão, entre abril e maio de 1819, e esta 

sim proporcionou uma convivência muito menos suavizada com a rigidez do clima nos 

trópicos. Eles deixaram impressões angustiosas ao narrarem às dificuldades enfrentadas na 

travessia de Salvador à Juazeiro, quando buscavam alcançar os sertões do Piauí. Ainda nos 

primeiros dias de viagem assistiram consternados ao assalto praticado pelo arrieiro da tropa e 

seus ajudantes, tomando à força o pote de água de um pobre velho que, em vão, afirmava 

“estar quase cego e que o seu único filho ia todos os dias buscar água a três horas de 

distância”.81 Depois desse episódio triste, muito longe ainda de alcançarem a exuberância do 

rio São Francisco na travessia de Juazeiro, os alemães assistiram com assombro a disputa pela 

água que milagrosamente resistia em uma única fonte, próxima ao arraial de Coité: 

 

Numa escavação de 12 pés de profundidade produzia-se uma fenda na rocha de 

granito, onde se achava uma pessoa com uma cuia aparando a água que gotejava. 

Mais de trinta pessoas, mulheres e moças, estavam reunidas ao redor desta fonte do 

deserto, para descerem por ordem, como determinava o juiz local, que se achava 

presente, e homens com espingardas para o caso de necessidade fazerem valer à mão 

armada os direitos seus.82  

 

                                                 
80 SPIX e MARTIUS, Através da Bahia, p. 01. 
81 Idem, Ibidem, p. 169. 
82 Idem, Ibidem, p. 170. 
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Somente em face de tal espetáculo os naturalistas compreenderam que teria sido justo 

não duvidar das palavras sábias e aconselháveis da gente moradora na beira do caminho, que 

ainda no início da viagem, em Conceição da Feira, afirmara ser uma temeridade atravessar o 

sertão naquela ocasião. Não tardou muito para que comprovassem que a funesta previsão 

estava correta, pois as chuvas regulares haviam faltado, deixando as estradas desertas e as 

fazendas quase todas abandonadas. 

 Mais de uma década depois o francês Alcide D’Orbigny enfrentou uma situação 

semelhante ao viajar pelo mesmo caminho, mas fazendo o percurso contrário – do Maranhão 

para Salvador, com uma breve estadia em Juazeiro. Seguindo viagem, após quatro dias ele e 

sua comitiva chegaram à Vila Nova da Rainha (atual Senhor do Bonfim), pequeno arraial 

encravado no sopé da serra de Itiúba. Ele o descreveu como “um miserável povoado, isolado 

no meio daquelas planícies” e profetizou agoureiro: “algum dia, a seca matará todos os seus 

desgraçados habitantes”. Como os alemães Spix e Martius, o francês D’Orbigny também 

constatou que as dificuldades se estenderiam até Conceição da Feira. A partir daquele trecho 

reapareceria então “a água corrente, a verdura e campina risonha, diante das quais os pulmões 

se dilatam e o coração se expande, cena que já não se acreditava rever”, afirmara ele 

demonstrando o seu alívio.83 

Em determinadas regiões do vasto sertão da província, como no caso do São 

Francisco, as chuvas costumavam cair no período que ia aleatoriamente de novembro a início 

de março, e se assim não acontecia, a carência geral de água despovoava rapidamente as 

estradas, deixando cada qual a mercê da própria sorte. O ornitólogo Allen, da expedição 

Thayer, atravessou a província explorando a área entre a cidade da Bahia e Xique-Xique em 

meados dos anos 1860. Sua viagem foi feita pela rota usualmente seguida pelos comboios de 

mula que, em demanda da capital, passavam pela vila de Xique-Xique, buscando depois o rio 

Verde, e seguiam pelo “caminho do Engenho Velho, Jacaré, Jacobina, Arraial do Riacho do 

Jacuípe, Vila da Feira de Sta. Anna, e Cachoeira”. Em suas notas de viagem ficou o relato de 

que uma exploração satisfatória da vila de Xique-Xique e do território ao redor não pôde ser 

realizada porque se julgou “necessário efetuar a viagem sobre este distrito pouco povoado e 

com pouca água em companhia das grandes tropas que se dirigiam para oeste”.84 

                                                 
83 D’ORBIGNY, Viagem Pitoresca, pp. 99-100. 
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no rio São Francisco, e Baia, Brasil. In HARTT, Charles Frederick. Geologia e geografia física do Brasil. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941, p. 338. 
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Consta que a grande seca que se prolongou entre os anos de 1857 e 1860 foi a mais 

rigorosa que o Oitocentos assistiu, dizimando grande número de pessoas nas áreas mais 

atingidas e provocando escassez generalizada de alimentos. Essa escassez atingiu não só a 

Bahia como as demais províncias vizinhas, tanto pela seca em si quanto pela especulação no 

mercado, que elevou enormemente os preços. De quantas secas têm devastado o sertão ao 

longo dos tempos, poucas legaram tão horrível memória quanto esta, conhecida e imortalizada 

pela literatura regional como “a fome de 1860”.85 Pela correspondência do juiz municipal 

substituto de Xique-Xique, enviada à presidência da província em 30 de outubro daquele ano, 

pode-se avaliar parcialmente os horrores por ela causados e perceber que, na região da serra 

do Assuruá, não foram apenas os imigrantes alemães que trabalhavam nas minas a sofrerem 

suas conseqüências e clamarem por alguma providência: 

 

A vista do pavoroso quadro de distruição, que apresenta o infiliz Termo desta Villa, 

motivada pela mais terrível secca, de que se tem notícia, não posso Exmo Senhor, 

conservar-me por mais tempo impassível, sem que em nome de tantos desvalidos, 

que transidos pela fome percorrem as ruas desta Villa, sem achar o menor socorro, 

situação que mais se agrava de dia em dia, pelos numerozos bandos de imigrantes 

das Serras do Assuruá, e mais lugares centrais do Termo desta, e de outras Villas, 

muitos dos quais a fome e sede perecem em caminho, outros pouco depois; peço um 

socorro ao Governo, que quando não metigue ao menos minore a sorte desses 

infelizes, que como Brasileiros tornam-se credores da compaixão do Governo de S. 

M. I., que tão solicito se mostra em benefício do povo, cujos distinos lhe confiou a 

Providencia.86 

 

Alguns dias antes desse apelo, em sua sessão de 13 de outubro, a Câmara de Xique-

Xique também circunstanciara ao governo a situação em que se encontrava a população local, 

descrevendo a grande horda de pessoas que buscavam a margem do rio e que, mesmo ali, 

padeciam levados pela fome porque, à exceção da água, pouco era encontrado. Os vereadores 

lamentavam que um município outrora tão fértil e abundante tenha se tornado em 

                                                 
85 Lindolfo Rocha, por exemplo, escreveu páginas memoráveis sobre a tragédia de 1860. Ver ROCHA, Lindolfo. 
A Tapera e o Tropeiro (páginas de romance – 1910). In RIEDEL, Diaulas (Org.). Histórias e Paisagens do 
Brasil: Coqueirais e Chapadões (Sergipe e Bahia). São Paulo: Cultrix, 1959, pp. 143-145. Melhor ainda ver o 
romance completo, Maria Dusá, citado anteriormente e que retrata as ondas migratórias no sertão da Bahia no 
período da seca e a busca da Chapada Diamantina como uma espécie de “eldorado”. Para uma avaliação das 
conseqüências da seca em outras áreas do sertão da Bahia, ver NEVES, Erivaldo. Uma Comunidade Sertaneja, 
pp. 192-207; GONÇALVES, Graciela Rodrigues. As secas na Bahia do século XIX: sociedade e política. 
Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 2000. 
86 APEB, SCP, DA, maço 1.607, Seca (1845-1860), Ofício do juiz municipal substituto de Xique-Xique, Manoel 
Fulgêncio de Azevedo, ao presidente da província, 30 out. 1860. 
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conseqüência “de dois annos de sêcca o mais pavoroso theatro de desolação”. Diziam ainda 

que nem mesmo os proprietários podiam socorrer aos retirantes, pois dos rebanhos de gado 

bovino, principal recurso de que dispunham, quase tudo havia perecido, e algum que restava 

para nada servia pelo estado de magreza.87  

Em meados do ano seguinte, junho de 1861, respondendo a alguns questionamentos do 

governo sobre “esmollas de particulares para os socorros públicos”, o juiz de direito da 

comarca de Xique-Xique afirmou que havia recebido algumas esmolas, mas que foram 

unicamente duas reses doadas pelo major Ângelo Custódio da Rocha Medrado e “mais meia 

dúzia de quartas de farinhas” doadas por várias pessoas.88 Em fevereiro desse ano, o juiz 

municipal substituto José Rufino de Magalhães reclamou ao governo do valor da diária de 

$200 (duzentos réis) que era concedida para a alimentação dos nove presos que se 

encontravam na cadeia da vila. O juiz comparava que se mesmo os “desvalidos que percorrem 

as ruas desta villa, tendo varias esmolas, tem morrido de fome em grande numero, quanto 

mais os prezos pobres que somente tem uma diária de duzentos reis”. Naquela época de crise 

e carestia, em que o alqueire de farinha estava custando a exorbitante soma de “oitenta mil 

réis”, conforme sua argumentação, era impossível que os presos sobrevivessem com apenas 

aquela pequena quantia e por isto pedia ao governo “promptas providencias para salva-los de 

tão cruel morte”.89 Frente à situação circunstancial da seca, atitudes e valores eram invocados 

dentro de um equilíbrio particular das relações sociais estabelecidas no sertão. Esse equilíbrio 

transparece em imagens de solidariedade e de proteção, em relações de reciprocidade 

generalizada, mas também em linhas verticais de dependência.  

A morte realmente ceifara cruelmente muitas vidas naquela fome de 1860. Erivaldo 

Neves fala sobre as vítimas da fome, espalhadas por diversos municípios de uma vasta região 

sertaneja. Vidas que se resumiram em tristes estatísticas: 224 pessoas teriam morrido na 

paróquia de Macaúbas e 524 na freguesia de Minas de Rio de Contas; o vigário de Caetité 

falava da morte de “centenas de famintos” e no município de Santo Antônio da Barra as 

estimativas elevavam-se para “mais de mil” vítimas; em Bom Jesus do Rio de Contas foram 

listadas nominalmente 1.044 pessoas levadas à morte pela seca e mais de 3.000 haviam 

deixado a freguesia.90  

                                                 
87 APEB, SCP, DA, maço 1464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 13 out. 1860;  
88 APEB, SCP, Justiça, maço 2.291, Correspondência de Juízes (1829-1864), Chique-Chique, 27 jun. 1861. 
89 APEB, SCP, Justiça, maço 2.291, Correspondência de Juízes (1829-1864), Chique-Chique, 21 fev. 1861. 
90 NEVES, Erivaldo Fagundes. Sertanejos que se venderam: contratos de trabalho sem remuneração ou 
escravidão dissimulada? Afro-Ásia, n. 19/20, pp. 239-250, Salvador: UFBA, 1997, p. 240.  
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Outras grandes secas continuaram a atingir o sertão na segunda metade do século XIX. 

Duas delas foram também consideradas grandes catástrofes. Como escreveu um memorialista 

da história sertaneja, “raiou a alvorada do ano de 1877 e desde o mês de dezembro do ano 

anterior que não chove no sertão”. As preces falharam “e as procissões e trocas de santos não 

fizeram milagre”. Dez anos depois, na última quadra do ano de 1887, a cena se repetiria. 

Conta o memorialista que “São José – o milagroso santo da chuva – que há dez anos vivia 

esquecido e empoeirado”, era levado nas “procissões lentas pelos ermos e pelas estradas”.91  

Novamente as preces se perderam na desolação e nos dramas e memórias de outras estiagens, 

para as quais a primeira explicação do povo era o castigo divino. Como aponta Cândido da 

Costa e Silva, a gente do sertão incorporou em largos traços as expressões medievais do 

catolicismo português. Do sofrimento medieval trazido pelas incertezas das epidemias de 

peste, fome e guerras, muitos traços seriam revividos no cotidiano do árido sertão nordestino. 

No final de tudo ainda restava a crença de que, através do sofrimento e da morte, haveria a 

remissão dos pecados e a reconciliação do homem com Deus.92 

Se o viver de cada dia na região de Xique-Xique, como no resto do curso médio do 

São Francisco, normalmente não era fácil, a devastação cíclica provocada pela seca elevava a 

situação a extremos de miséria. Os inventários fornecem muitos exemplos da desorganização 

da vida material das famílias por conta da seca. Na época da última grande seca do período 

imperial faleceu Ermelina dos Reis Fraga, deixando viúvo Modesto Claro, 29 anos, e um filho 

de sete meses de vida chamado José. Os bens da família eram uma pequena parte de terras na 

fazenda Chapada, 20 cabeças de gado, dois burros de ano, três cavalos e 10 cabras. Não havia 

casa de moradia, o que leva à conclusão de que eles viviam no domicílio de algum parente, ou 

agregados na fazenda. Para assumir a tutela do filho, o viúvo pediu dispensa ao juiz de órfãos 

de fazer a inscrição hipotecária, alegando que não tinha bens de raiz que cobrisse a herança e 

que seus bens eram “muito limitados além de ser destruídos pela grande seca”.93 

Em 1876, devido à morte de Joaquim Estácio da Costa, proprietário e negociante, sua 

viúva Ana Carolina de Magalhães Costa, moradora na vila, assumiu a tutela legal dos quatro 

filhos do casal: Maria de Magalhães Costa, 20 anos, Teodomira de Magalhães Costa, 17 anos, 

                                                 
91 FREITAS, Estradas e cardos, pp. 162-168; Frederico Neves demonstra como estas duas secas, entre outras 
que vieram depois, foram vivenciadas no sertão cearense. NEVES, Frederico de Castro. A multidão e a história: 
saques e outras ações de massas no Ceará. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Fortaleza, CE: Secretaria de Cultura 
e Desporto, 2000. Ver principalmente os capítulo 1 e 2. Particularmente sobre a região do São Francisco, 
Moreno Pinho detectou uma intensificação da transferência de escravos no tráfico regional para a região cafeeira 
no período entre 1877 a 1879, quando o prolongamento da seca levou a um desabastecimento da economia 
regional. PINHO, Escravos, quilombolas ou meeiros?, p. 65. 
92 SILVA, Roteiro da vida e da morte, pp. 43-44.  
93 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/25, Inventário de Ermelina dos Reis Fraga, Xique-Xique, 1889 (grifo meu). 
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Gustavo de Magalhães Costa, 15 anos e Delfina de Magalhães Costa, 13 anos. Passados 

quatro anos, em abril de 1880, chegava a época da prestação de contas das “pessoas e bens” 

dos tutelados. A viúva encontrava-se na fazenda do Paulista, propriedade da família no termo 

da vila de Barra, e de lá passou procuração para que o alferes Liberato de Novais Sampaio a 

representasse. Ele declarou que todos os órfãos eram vivos, sabiam ler e escrever e as meninas 

também sabiam algumas prendas, mas que suas heranças não alcançaram nenhum aumento, 

antes tiveram perdas, “devido a três annos de seca”.94  

Na época da fome de 1860, em especial, a penúria e a incerteza foram gerais e se 

traduziram em expressões de desalento por toda parte, incluindo as tão promissoras áreas de 

garimpos, sobre as quais se investiram sonhos e projetos de uma vida melhor. Na povoação do 

Gentio, em julho de 1862, prestando contas dos bens de Efigênia e Silvestre, cujo pai 

Francisco Coelho dos Santos falecera em 1854, o tutor Agostinho Alves Pereira dissera 

desolado que “nada tem aumentado e antes tem tudo acabado com a grande seca do anno de 

1860, que tudo morreo com a seca como tudo foi muito publico e visto por todo o povo”.95 Na 

mesma época, a algumas léguas de distância, na povoação do Cotovelo, um outro tutor dera 

explicações semelhantes: 

 

Diz Fluris da Cunha Silva, Tutor dos Orffãos seus Irmãos Manoel e João, que tendo 

elle suplicante sido sitado por mandado de VSa para prestações de contas das 

legitimas dos ditos Orffãos, acontece que com a crise da seca do anno de 1860 que 

tudo acabasse, os gados, dois cavallos, assim como tão bem um Escravo de nome 

Binidito, que coube a ambos os Orffãos, tão bem morrera como tudo é muito publico 

e os mesmos Orffãos sabem de todo acontessido, restando-lhes unicamente as partes 

das terras do Saco dos Bois.96 

 

Floris da Cunha e Silva fora investido da função de tutor de quatro irmãos menores em 

1853, época em que faleceu o seu pai Manoel da Cunha e Silva, pequeno proprietário e 

morador no Cotovelo. Na época da grande seca dois deles já estavam emancipados, ficando 

sob sua responsabilidade apenas Manoel e João Miguel.  

Manoel da Cunha e Silva fora casado com Mariana Dina da Conceição e com ela teve 

13 filhos, dos quais cinco eram casados à época de seu falecimento, inclusive o que ficou 

como tutor dos irmãos. A família não era rica e parecia ter vivido uma existência laboriosa, 

                                                 
94 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/07, Inventário de Joaquim Estácio da Costa, Xique-Xique, 1876. 
95 APEB, SJ, IT, n° 05/1446/1915/08, Inventário de Francisco Coelho dos Santos, Xique-Xique, 1854. 
96 APEB, SJ, IT, n° 07/3130/02, Inventário de Manuel da Cunha Silva, Xique-Xique, 1853. 



 179 

mas relativamente boa. Era proprietária de duas partes de terras não muito distantes da vila e 

do rio São Francisco, sendo uma na fazenda Saco dos Bois e outra no sítio do Cotovelo. Estes 

dois lugares eram redutos de vários membros da família Cunha e Silva, ali estabelecidos havia 

muito tempo. Francisco da Cunha e Silva, por exemplo, morador na fazenda Saco dos Bois, 

possivelmente irmão do falecido Manoel, era proprietário da metade de um quarto de légua de 

terras em comum na mesma fazenda, comprada em dezembro de 1838, ao padre Marciano 

José de Sousa Rocha. Da mesma maneira, João da Cunha e Silva, outro provável irmão, 

morador no Cotovelo, era proprietário também de uma posse de terra no lugar, comprada ao 

sétimo conde da Ponte ainda em 1819.97  

Apesar de o inventário nada mencionar, assim como as declarações de terras feitas 

pela família de Manoel cinco anos depois também não mencionam, é quase certo que ele 

tenha adquirido as terras nestas fazendas na mesma época que seus supostos irmãos. Era no 

sítio do Cotovelo, no entanto, que Manoel e sua família viviam e criavam seu gado. Moravam 

ali em uma casa coberta de telhas e também tinham parte em uma casa de farinha. As criações 

eram 30 cabeças de gado bovino, além de um cavalo castanho velho e outro alazão. Benedito, 

o escravo que faleceu na seca de 1860, era um velho africano, já com 70 anos de idade, em 

1853. Havia ainda o escravo Agostinho, cabra, mais ou menos 50 anos, e a jovem escrava 

Águida, com 16 anos. O espólio somava 1:262$340 e não constavam dívidas, sendo a metade 

divida entre os 13 filhos do casal. 

Em épocas de seca a fome aproximava as pessoas e causava um sentimento geral de 

comoção. Mas é evidente que fazendeiros e negociantes não experimentavam a seca da 

mesma maneira que as famílias de pequenos proprietários, escravos e lavradores livres sem 

terras próprias. As famílias de fazendeiros, além de poderem dispor mais facilmente de uma 

reserva de recursos, não raro possuíam várias parcelas de terras com localizações 

diferenciadas, o que gerava uma gama mais ampla de alternativas de deslocamento de gados e 

pessoas e, portanto, um maior poder de resistência. Ao primeiro prenúncio de seca, nas terras 

dos fazendeiros, batiam-se as porteiras dos currais mal situados. Era sobre aqueles que 

dependiam fundamentalmente da agricultura que o peso da estiagem se fazia sentir mais 

rapidamente e com maior intensidade, pois viviam daquilo que era imediatamente produzido 

e, em geral, não tinham condições de criar uma reserva de recursos que os amparassem em 

“tempos de vacas magras”. A literatura regionalista dá conta de “pequenos lavradores e 

                                                 
97 APEB, Livro n° 4.692, registros de terra n° 155, fl. 49; n° 15, fl.11. 
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criadores transformados em jornaleiros de pataca e de doze vinténs” que “emigravam sem 

destino” por falta de trabalho e de alimentos.98 

A seca iluminava a face mais feia da pobreza sertaneja e aos anos de más colheitas 

sucedia-se a escassez de alimentos e a alta no preço dos grãos, infortúnios não raro seguidos 

por febres e epidemias que acometiam a população já enfraquecida. Em 5 de janeiro de 1861, 

após longa temporada sem chuvas, o juiz municipal substituto Joaquim Estácio da Costa, que 

também era o presidente da Câmara, informava entusiasmado ao governo que em fins de 

novembro do ano anterior finalmente as chuvas retornaram à região, continuando em 

abundância desde a antevéspera do Natal até os festejos de Reis. O vereador contava sobre as 

esperanças de dias melhores que haviam se renovado no espírito da gente de Xique-Xique, 

mas não deixava de apontar as dificuldades enfrentadas para reorganizar a economia agrícola: 

 

Hum obstáculo ainda se antolha, bem difícil em verdade de vencer: a falta de 

sementes, como maniva, milho, feijão e arrôs, que se axão por preços fabusosos de 

sorte que os emigrados, e mesmo a classe menos favorecida, não as poderão obter, 

se V.Exa. não lançar suas Paternas e Bemfasejas vistas a respeito. 99 

 

Naquele sertão as famílias e a terra normalmente se confundiam e os ritmos da vida 

eram profundamente dependentes das oscilações do ciclo agrícola. Tudo começava e acabava 

na terra e do seu uso e da sua posse estratificavam-se os grupos sociais. Dela e para ela 

originava-se e esgotava-se a economia, ensina Candido da Costa e Silva.100 Elementos 

técnicos e culturais explicavam a dinâmica da agricultura, em grande parte voltada para a 

produção direta de tudo aquilo que a cada ano era necessário para a sobrevivência da família 

e para a reprodução das sementes e dos animais. Sobretudo quando a seca imperava outros 

elementos e laços de dependência, de clientela e de prestações entravam em cena. 

 

3.5 AS PEIAS DO COTIDIANO: FAZENDEIROS, LAVRADORES E AGREGADOS  

 

Quem conseguia escapar da miséria no fim da vida podia ter algum bem para deixar à 

família. Uma pequena parte de terras onde se erguia uma casa de taipa coberta de telhas ou 

mesmo de palhas de carnaúbas, nos fundos um curral de caiçara, com algumas cabeças de 

gado, uma roça de mandioca, de milho e feijão: eis o retrato mais feliz de algumas famílias ao 

                                                 
98 ROCHA, Maria Dusá, p. 6. 
99 APEB, SCP, Justiça, maço 2.291, Correspondência Juízes (1829/1864), Chique-Chique, 5 jan. 1861. 
100 SILVA, Roteiro da vida e da morte, p. 8. 
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cerrarem-se as janelas de um ciclo. Descendo na escala social encontramos situações sempre 

mais vinculadas às necessidades elementares e à sobrevivência. Não é exagerado concluir que 

os pequenos proprietários estavam sempre a meio caminho entre o autoconsumo e o trabalho 

assalariado, entre a sobrevivência e a fome. Com o avançar do século XIX e os recorrentes 

processos de partilha das terras por meio das heranças, a tendência foi o crescimento do 

número de famílias pobres, proprietárias de pequenos lotes destinados à agricultura de 

subsistência. E neste quesito ocorria uma equação contraditória. Em zonas agrárias como era 

o caso do sertão sanfranciscano, a família era condição essencial para o estabelecimento e 

manutenção de unidades domésticas de produção, em particular para os mais pobres, e a terra 

era um componente fundamental. No entanto, quanto maior o número de filhos, mais 

rapidamente ocorria o fracionamento das terras adquiridas na cadeia de sucessão, tendo em 

vista o princípio da igualdade na partilha dos bens familiares entre os filhos do legítimo 

matrimônio. 

Aqui e acolá uma ou outra família dos grupos menos favorecidos até conseguia 

investir em mais de um lote de terras, mesmo que pequenos, tentando assim garantir aos filhos 

alguma segurança futura, que se traduzia principalmente em ter um chão próprio onde 

pudessem plantar e criar o seu gado. É sintomático, no entanto, que a localização de suas 

propriedades, muitas vezes, se desse naquelas áreas menos cobiçadas pela economia 

pecuarista, normalmente afastadas daquele circuito de povoamento mais antigo, discutido no 

primeiro capítulo. Francisco Coelho dos Santos, morador no arraial de São José, na região 

serrana, fora dono de quatro lotes de terras naquelas proximidades, avaliados da seguinte 

maneira, em 1854: meia légua de terras no sítio Capim Grosso, 100$000; as terras do sítio 

Campestre, 80$000; uma parte de terras nas Lavras do Gentio, 42$000; uma parte do sítio 

Santa Luzia, 20$000. As terras totalizavam 242$000 e seu espólio por completo 705$460. Na 

mesma região serrana, o casal Manoel Joaquim de Abreu e Francisca Pereira de Oliveira 

também foram proprietários de quatro lotes de terras nos lugares Macacos, Paço das Porteiras, 

Descanso e na fazenda Umbuzeiro, onde moravam, que no conjunto somavam 150$000, 

correspondendo a aproximadamente 20% do valor do espólio, avaliado em 754$200.101  

Em terrenos localizados mais ao norte, no interior da caatinga, José Honorato de Souza 

e Clementina de Souza Brito e sua numerosa prole de 13 filhos, eram proprietários também de 

quatro partes de terras em fazendas vizinhas umas das outras: duas partes de terras na fazenda 

Arrecife, uma na fazenda Chapada e outra parte na fazenda Pontal. As terras valiam 250$000 

                                                 
101 APEB, SJ, IT, n° 07/3130/05, Inventário de Francisco Coelho dos Santos, Xique-Xique, 1854; n° 07/3119/22, 
Inventário de Francisca Pereira de Oliveira, Xique-Xique, 1888. 
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(o espólio foi avaliado em 1:026$000) e a grande família residia em uma casa “já velha, 

coberta de palha de carnaúbas no lugar Chapada”, onde também tinha uma outra casa com 

oficina de fazer farinha. Ali criavam 11 cabeças de gado, dois burros cargueiros e uma 

égua.102 

Houve inclusive famílias de poucos recursos como a de Efigênia Pereira das Chagas e 

Antônio das Chagas Júnior, moradores na fazenda Gentio dos Chagas e pais de nove filhos, 

que conseguiram juntar ao longo da vida sete lotes de terras em diferentes lugares daquela 

região serrana. Quando Efigênia das Chagas faleceu, em 1892, o viúvo declarou as seguintes 

propriedades, que já faziam parte da jurisdição da recém-criada vila de Gameleira do Assuruá: 

 

Metade do sítio denominado S. domingos, neste Termo, do qual mostrou escriptura 

particular        100$000 

Uma parte de terras no lugar denominado São Francisco, neste Termo, do qual 

mostrou escriptura particular          5$000 

Uma parte de terras no lugar denominado Sant’Anna       3$000 

Outras partes de terras no São Francisco, a saber duas partes    10$000 

Duas partes de terras na fazenda denominada de Gentio dos Chagas   40$000 

Outra parte de terras no lugar Sant’Anna        2$000 

 

Mas não precisa uma olhada muito detida nos números para deduzir que a maior parte 

dizia respeito a propriedades bastante diminutas ou que talvez estivessem localizadas em 

terrenos desvalorizados. Esta argumentação ganha ainda mais força se considerarmos que, no 

mesmo inventário, uma “mesa de pau d’arco” valia 4$000, um catre em bom estado valia 

5$000, uma brida de platina 2$500, e assim por diante. Apenas aquelas terras do São 

Domingos e da fazenda Gentio dos Chagas estavam em consonância com os preços de terras 

localizadas em áreas mais disputadas, apesar do arrolamento não citar maiores informações 

sobre o tamanho ou qualidade do solo nestas propriedades, assim como aconteceu na maior 

parte das avaliações. As benfeitorias, itens que sempre valorizavam as propriedades, se 

resumiam às da fazenda Gentio dos Chagas, onde estava a casa de moradia da família, 

descrita como uma “casa térrea, coberta de telhas, com uma porta e quatro janelas de frente”, 

avaliada em 80$000. Ali o casal era dono ainda da “metade de uma oficina de fazer farinha, 

com casa coberta de telhas”, e nas proximidades da moradia havia um “bom cercado com 

                                                 
102 APEB, SJ, IT, n° 07/3128/27, Inventário de Clementina de Sousa Brito, Xique-Xique, 1896. 
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aguada franca”. Criavam apenas 10 cabeças de gado e 14 animais de transporte pessoal e 

carga, fato em nada anormal para um espólio avaliado em 994$500.103 

Situações deste tipo não representavam a regra geral, é importante reforçar. Uma 

análise no conjunto dos inventários dos donos de terras demonstra que cerca de 44% das 

famílias declararam apenas um lote e, para aquelas famílias de poucos recursos, muitas 

propriedades garantiam minimamente a sobrevivência imediata do grupo doméstico. Voltando 

o olhar para as famílias de perfil econômico semelhante, chegamos à constatação de que entre 

o grupo mais pobre algo em torno de 66% das famílias possuía apenas uma propriedade rural. 

No grupo seguinte, com fortunas médias baixas, esse percentual ainda atingia acima de 53% 

das famílias, caindo para aproximadamente 32% entre aquelas com fortunas médias, 12,5% 

entre os detentores de fortunas médias altas, e apenas 6,7% entre as famílias mais ricas, com 

espólios avaliados acima dos 10:000$000. 

Mas nem todos conseguiam compor o quadro do pequeno proprietário, designado 

comumente de lavrador. Mesmo a posse de terras, meio imprescindível para a montagem de 

uma unidade produtiva naquele mundo agrário, não esteve ao alcance de todos aqueles que 

tiveram bens inventariados. Aproximadamente 28% dos inventários autuados em Xique-

Xique, ao longo do século XIX, eram de não proprietários de terras. No conjunto de famílias 

detentoras de pequenas fortunas, que aqui reúne aquelas com patrimônio avaliado abaixo de 

1:000$000, a situação era ainda mais grave. Acima de 50% delas não tinham terras próprias 

(39 entre 77 casos). As famílias que se encontravam em situação um pouco mais remediada, 

ou em vias de alcançá-la, com patrimônios avaliados a partir de 1:000$000 e abaixo de 

2:500$000, já tinham um perfil menos desfavorável com relação ao acesso à propriedade de 

terras. Neste grupo o percentual dos que não possuía terras chegava a algo em torno de 17%, 

um pouco menos que isto (13 entre 77 casos). Se continuasse aqui essa escalada certamente 

chegaria à constatação de que, na medida do crescimento do montante dos bens avaliados, o 

índice das famílias sem terras próprias também cairia. Propriedade de terra e riqueza eram 

elementos intrinsecamente associados naquele sertão.  

É ilustrativa a situação do capitão Raimundo de Miranda Neves, 38 anos, que vivia na 

fazenda Boa Vista, com sua esposa Maria Inês dos Passos Neves, 23 anos, e dois filhos 

pequenos. Quando ele faleceu, em 1888, os únicos bens inventariados foram oito cabeças de 

gado e dez ovelhas, totalizando um patrimônio avaliado em apenas 90$000. Na época do 

recenseamento eclesiástico, em 1858, as terras da fazenda Boa Vista pertenciam às irmãs do 

                                                 
103 APEB, SJ, IT, n° 04/1446/1915/04, Inventário de Efigênia Pereira das Chagas, Xique-Xique, 1892. 
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coronel Ernesto, Medrada Custódia e Emidia Benvenuta da Conceição Rocha. Mas em 1888, 

é possível que na mesma fazenda já existisse uma pequena povoação, sobre a qual se refere 

Francisco Vicente Vianna, em 1893, ao citar alguns dos vários povoados que o município de 

Xique-Xique possuía.104 

Raimundo de Miranda Neves provinha de uma família com uma situação considerada 

favorável para a realidade da região, apesar de seus pais também não terem sido proprietários 

de terras. Ele era filho de Suplício de Miranda Neves e de Joaquina Pereira de Oliveira, 

falecida em 1865, cujo inventário só foi aberto cerca de nove anos depois, em 1874. No 

entanto, era o décimo de um conjunto de 12 filhos, fato que permite inferir, até certo ponto, a 

origem de sua condição de pobreza à época de seu falecimento. A grande família residira no 

local conhecido como “sítio dos Mirandas”, o que denota uma ligação especial com aquele 

lugar, mas ali só possuía uma casa coberta de palhas com duas portas de frente e um curral de 

coivara pequeno. Quando sua mãe faleceu, o pai inventariou 50 cabeças de gado bovino, 11 

animais cavalares, 12 ovelhas e 14 cabras, totalizando 1:041$000, e a família dispunha na 

época da mão-de-obra de dois escravos: Felix, 42 anos, e Arcanja, 37 anos, ambos de “cor 

preta” e solteiros que juntos valiam 1:200$000. O restante dos bens constituía-se de apenas 

alguns móveis e utensílios, como tamboretes, mesa e um tacho de cobre, e instrumentos de 

montaria e carga, como cangalhas e bruacas de couro. O espólio totalizou 2:333$000, e 

retirada desta quantia à meação do viúvo a cada um dos 12 filhos do casal tocou de herança 

97$208 (aproximadamente o valor de oito cabeças de gado, de acordo com o inventário, 

acrescidas de uma cabra ou ovelha).105  

Raimundo de Miranda Neves, que tinha 24 anos em 1874, faleceu 14 anos depois, 

deixando à sua própria família menos do que aquilo que havia herdado de sua mãe, já que seu 

espólio foi avaliado em apenas 90$000, o mais baixo entre os inventários encontrados. A 

história de sua família é importante para percebermos como o fracionamento das heranças por 

muitos filhos conseqüentemente levava a um empobrecimento extremo da geração seguinte 

das famílias de pequenos proprietários. Tudo o que sua esposa recebeu em sua meação foram 

quatro cabeças de gado bovino e cinco ovelhas. Jovem ainda, pobre e com filhos pequenos, o 

passo seguinte da viúva Maria Inês foi contrair um segundo casamento, constando que ela já 

estava casada em 1891. 

                                                 
104APEB, SJ, IT, n° 07/3119/30, Inventário de Raimundo de Miranda Neves, Xique-Xique, 1889; APEB, Livro 
n° 4.692, registros de terra n° 246-247, fl. 77-78; VIANNA, Memória sobre o Estado da Bahia, p. 102. 
105 APEB, SJ, IT, n° 07/3169/13, Inventário de Joaquina Pereira de Oliveira, Xique-Xique, 1874. 
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O pai de Raimundo, Suplício de Miranda Neves, faleceu mais de 30 anos depois da 

esposa, em 1897, e nessa época havia adquirido uma parte de terras, na fazenda Maquiné, 

avaliada em 50$000. Mas continuava morando em uma simples casa coberta de palhas não 

sabemos se no Maquiné ou no sítio dos Mirandas, onde a família residia em 1874. No seu 

inventário foram declaradas 32 cabeças de gado bovino, 14 animais de montaria e carga, 26 

cabras e 30 ovelhas, que valiam no conjunto 2:028$000, correspondendo a aproximadamente 

87% do patrimônio familiar, avaliado em 2:334$500, pouco mais que o valor do espólio da 

esposa. Em 1897 quatro dos 12 filhos de casal já haviam falecido aparecendo no inventário os 

seus herdeiros. A herança foi repartida em 12 quinhões no valor de 176$208 cada.106 

Outras pessoas também enfrentaram uma situação difícil na família Miranda Neves. 

Maria de Miranda Neves, contemporânea do capitão Raimundo e cujo parentesco com ele não 

foi possível determinar, residia a algumas léguas de distância, no lugar Passagem do Rio 

Verde, e tivera uma condição pouco melhor. Ali vivia com o marido Martinho Alves de Souza 

e os três filhos menores, morando em “uma casa de palha por acabar”. Quando Martinho 

faleceu, em dezembro de 1886, além da casa inacabada, a viúva partilhou entre seus filhos 18 

cabeças de gado bovino, nove animais cavalares e uma pequena parte de terra no lugar de 

moradia, que valia 20$000, único bem com valor discriminado no inventário. Com relação 

aos demais, o juiz decidiu que não compensava gastar com avaliadores e partilhou os próprios 

bens.107 

De certo modo, chama a atenção também o número de pessoas que não declaram casas 

de moradia, principalmente entre as famílias de poucos recursos. Aproximadamente 30% dos 

inventários com cabedal inferior a 1:000$000 não trouxeram casas entre os bens avaliados. 

Entre aqueles com fortunas médias baixas a situação era também melhor, como no caso das 

terras. Ainda assim, o índice dos que não tinham moradia própria chegava a cerca de 21% 

neste grupo. Várias dessas famílias tinham o perfil daquela formada por José Caetano da Silva 

e sua esposa Joana Nunes da Cruz, pais de cinco filhos, e moradores no Porto das Pedras. Em 

1852, época em que se autuou o inventário por morte de Joana, a família criava 19 cabeças de 

gado bovino, 30 ovelhas, seis cabras, e cinco cabeças de gado cavalar. Nesta localidade 

deveria estar na condição de agregada e, além de não possuir terras, também não tinha casa 

própria, assim como não foi inventariado nenhum artefato doméstico. O espólio totalizava 

                                                 
106 APEB, SJ, IT, n° 04/1446/1915/20, Inventário de Suplício de Miranda Neves, Xique-Xique, 1897. 
107 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/20, Inventário de Martinho Alves de Sousa, Xique-Xique, 1887. 
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apenas a quantia de 299$200, e deste valor deveria ser descontada ainda a soma de 67$215, 

que José Caetano tomara de empréstimo ao compadre Felipe Nunes de Souza.108 

Evidentemente, nem todos aqueles que não inventariaram casa de moradia formavam o 

retrato citado do casal com filhos, apesar deste ser o perfil dominante. Os domicílios de 

outrora abria suas portas para abrigar desde os membros da família nuclear, passando pelos 

parentes solitários, como irmãs, tias solteironas e mães viúvas, até pessoas sem nenhum 

parentesco, incluindo escravos. Mas a ausência de casas nos inventários, sobretudo dos casais 

com filhos, aliada ainda à ausência de terras próprias, reforça a suposição de que diversas 

pessoas viveram naquela época, em Xique-Xique, na condição de agregadas, fosse de 

proprietários independentes ou dentro do círculo de parentesco. Na Bahia, o sistema de 

agregado não era uma realidade apenas do sertão, onde a mão-de-obra escrava era utilizada em 

menor escala. Mesmo no Recôncavo açucareiro, entre as últimas décadas do século XVIII e 

primeira metade do XIX, a desigualdade na distribuição da riqueza criara uma considerável 

população de homens e mulheres livres que, para manutenção da sobrevivência cotidiana, 

buscavam acolhimento no interior de uma unidade produtiva na situação de agregados, 

também chamados de “moradores de favor” ou simplesmente “moradores”.109  

Os estudos que se tem desenvolvidos nos últimos anos, sobre diversas regiões do 

Brasil, apontam que sob a rubrica da categoria dos “agregados” estava reunida uma gama 

variada de pessoas, que ia desde os indivíduos solitários, desenraizados e extremamente 

pobres, até os chefes de famílias que detinham inclusive a posse de um ou dois escravos. É 

verdade também que os indivíduos caracterizados com esse designativo tanto podiam ser 

aqueles “moradores de favor” que se abrigavam na mesma residência do proprietário e sua 

família, como outros que tinham uma residência separada, na maioria das vezes precariamente 

construída a alguma distância da casa do senhorio.  

Com muita propriedade Barickman chama a atenção para o fato de que muitos estudos 

revisionistas, particularmente na área da história da família, têm tomado o sentido antigo de 

fogo, termo utilizado pelos recenseadores no Brasil colonial e oitocentista, “simplesmente 

como sinônimo obsoleto daquilo que os inquéritos recentes do IBGE chamam de domicílio”. 

Nas palavras do autor, aqueles recenseadores “não definiam o fogo exclusiva ou 

principalmente como um espaço físico de moradia em que todos os membros do grupo 

                                                 
108 APEB, SJ, IT, n° 07/3127/15, Inventário de Joana Nunes da Cruz, Xique-Xique, 1852. 
109A maior parte dos estudos tem se concentrado em áreas do Sudeste, principalmente Minas Gerais e São Paulo, 
tendo como fonte as listas nominativas ou maços de população. No caso do Nordeste, a escassez de trabalhos 
sobre as estruturas domésticas deve-se em grande parte à extrema raridade deste tipo de fonte. Os censos sobre a 
população de algumas áreas do Recôncavo, realizados nas últimas décadas do século XVIII e primeira metade do 
XIX, constituem-se casos excepcionais. BARICKMAN, Um contraponto baiano, p. 219.  
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doméstico dormiam sob o mesmo teto”. Prova disso é o fato de que mesmo a imensa maioria 

dos escravos não dormindo sob o mesmo teto de seus senhores, e sim em senzalas comumente 

compostas por uma série de pequenas choupanas ou cabanas, os censos antigos qualificavam 

todo o conjunto como um único fogo, subordinado a um chefe – o senhor (ou senhora, em 

alguns casos) do engenho.110   

Do ponto de vista do agregado, podia haver uma lógica que determinava as motivações 

individuais ou familiares, para além da necessidade imediata de sobrevivência. No caso do 

Recôncavo, por exemplo, Barickman constatou que apesar de ainda existir ali uma fronteira 

aberta no século XIX, nem todas as famílias ou indivíduos pobres se interessavam em 

desbravar novas terras, sobretudo quando estas se encontravam distantes dos mercados. 

Quando o único objetivo era assegurar a própria sobrevivência e da família o lavrador podia 

ignorar o isolamento da propriedade, mas para aqueles que pretendiam vender sua safra uma 

opção era agregar-se em algum engenho que oferecesse melhor acesso ao mercado.111 A 

tendência, no entanto, era que o estabelecimento em um domicílio ou propriedade alheia 

funcionasse para muitas pessoas como estratégia de sobrevivência, ainda que a situação 

pudesse não ser muito qualificativa aos olhos da sociedade e o agregado fosse em geral 

encarado como “gente de menor qualidade”, conforme Cacilda Machado.112 A dependência 

em relação àquele que o recebia em seus domínios, fosse um parente ou um estranho, podia 

ser muitas vezes transitória, mas estruturalmente era mecanismo eficiente na constituição e 

reprodução da desigualdade. 

Richard Grahan analisa, de maneira um tanto generalizada e talvez apressada, que no 

Nordeste, “na região de cultivo de algodão e de alimentos, entre a costa produtora e o interior 

de criação de gado”, os senhores de terras muitas vezes não possuíam nenhum escravo e 

povoavam suas propriedades quase inteiramente com “moradores”.113 Erivaldo Neves 

argumenta, por seu turno, que na paisagem das fazendas sertanejas normalmente confundiam-

                                                 
110 BARICKMAN, B. J. E se a casa-grande não fosse tão grande? Uma freguesia açucareira do Recôncavo 
baiano em 1835. Afro-Ásia, pp. 79-132, n. 29/30 (2003), pp. 115-116. 
111 BARICKMAN, Um contraponto baiano, pp. 167-209. 
112 MACHADO, Cacilda. A trama das vontades: negros, pardos e brancos na produção da hierarquia social – São 
José dos Pinhais - PR, passagem do século SVIII para o XIX. Tese (Doutorado em Historia). Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio de janeiro, Rio de Janeiro, 2006, p. 88; 
MACHADO, Cacilda. O patriarcalismo possível: relações de poder em uma região do Brasil escravista em que o 
trabalho familiar era a norma. Revista Brasileira de Estudos da População. São Paulo, v. 23, n. 1, p. 167-186, 
jan./jun. 2006, p. 184. 
113 Como outros estudiosos, Grahan também argumenta que um agregado podia até ser um membro da família, 
mesmo um parente respeitado, irmã ou irmão desprovido de uma fonte de renda independente. No entanto, com 
mais freqüência era um trabalhador livre pobre, não raro preto ou mulato, “a quem o dono da terra concedia o 
direito de cultivar colheitas de subsistência, em algum pedaço da grande propriedade”. GRAHAN, Richard. 
Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997, p. 38. 



 188 

se choupanas de agregados com casebres de escravos, sendo a escravidão e a meação sistemas 

usados de forma simultânea.114 É certo que muitas pessoas gravitavam em torno de 

propriedades agropastoris, subordinando-se aos proprietários como agregados e meeiros, 

plantando nas terras de seus senhores, dando-lhes como pagamento uma parcela da colheita e 

as vezes submetendo-se também a obrigações militares, como Vieira Júnior constatou sobre o 

sertão cearense.115 Esse expediente certamente também servia para engrossar continuamente 

as fileiras de homens armados que seguiam muitos proprietários envolvidos nas disputas de 

poder no vale do São Francisco. A capacidade de agregar pessoas, ou seja, de reunir 

dependentes, devia compor naquela como em outras regiões uma fonte de distinção social, na 

mesma medida em que a dependência pessoal constituía-se em um elo básico de inserção de 

muitos homens livres pobres, e por extensão de suas famílias, no sertão da pecuária.116  

Diversas condições assemelhavam essa gente que morava de favor, estivessem no 

Recôncavo, no sertão, ou em outras partes do Brasil oitocentista. A mais grave delas era que a 

maioria não possuía nenhum contrato de arrendamento escrito que lhes assegurasse algum 

direito sobre a terra que cultivavam. Podiam ser expulsos a qualquer momento, conforme a 

vontade ou capricho do proprietário, e partiam depois de reunir a família e uns poucos trastes, 

deixando para trás normalmente uma choupana de barro e palhas. 

Mas não é tarefa fácil surpreender aspectos da vida dos que viviam nesta condição no 

sertão, e isto tem a ver diretamente com a raridade de fontes sobre o tema. Alguns indícios 
permitem apenas pontuar situações isoladas do cotidiano daqueles que satelizavam em torno 

das unidades produtivas, compondo as amplas redes de sociabilidades polarizadas pelos 

proprietários e suas famílias. Em terras da fazenda da Picada, no lugar chamado Quixabeiras, 

distante cerca de uma légua da vila de Xique-Xique, encontrava-se parte dos domínios de 

Liberato José Martins que, além de várias partes de terra, ali tinha “uma casa coberta de telhas 

e contígua outra de oficina de fazer farinhas” e ainda “uma manga cercada e dentro dela 

plantações de capim e mandioca”. No dia 17 de maio de 1859, ao chegar em sua fazenda “lá 

pelas 7 horas da manhã”, acompanhado de três “camaradas”, Liberato encontrara-se com 

Nicolau da Costa Torres e a este cobrou certa quantia que o mesmo lhe devia por crédito. 

Nicolau era morador na vila de Xique-Xique e dirigia-se para sua roça nas imediações da 

fazenda Quixabeiras, acompanhado da esposa e armado com um clavinote. A partir da 

                                                 
114 NEVES, Uma comunidade sertaneja, pp. 248-249. 
115 VIEIRA JÚNIOR, Entre paredes e bacamartes, p. 75. 
116 Entre outros estudiosos, esta idéia está presente nas análises de Maria Sylvia de Carvalho Franco. Ainda que 
muitas de suas conclusões devam ser matizadas, e de fato têm sido revistas, ela desenvolveu trabalho pioneiro 
enfatizando a dependência pessoal como elemento básico de inserção dos homens livres pobres na ordem 
escravista. FRANCO, Homens livres na ordem escravocrata, pp. 65-113. 
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cobrança da dívida houve uma acirrada discussão que culminou com Nicolau tentando matar 

Liberato, só não conseguindo porque a vítima avançara “com os seus camaradas e outros que 

lá estavam e arrebataram o cravinote e fez prender incontinente” a Nicolau.  

Liberato José Martins era tenente-coronel da Guarda Nacional, proprietário de gados, 

escravos e terras, e ainda negociante na vila de Xique-Xique, onde também morava. A maior 

parte das pessoas que estavam na fazenda Quixabeiras e testemunharam o acontecimento ali 

vivia com suas famílias, mantendo com o proprietário relações não especificadas no processo, 

mas tudo indica que fossem agregados. Este era o caso do lavrador Manoel Clemente de 

Oliveira, natural da província da Paraíba, casado, com 42 anos de idade, e também de seu 

compadre Ildefonso, natural do município de Barra do Rio Grande, que ajudou a segurar 

Nicolau e tomou-lhe o clavinote. Outra testemunha, o lavrador José Antônio Pedroso, 23 anos 

de idade, solteiro, natural também do município de Barra e “morador na Picada”, confirmou 

que houvera a tentativa de assassinato por parte de Nicolau. O acusado, por sua vez, o 

contestou com uma alegação bastante sugestiva: “dizendo que era inexato o seu depoimento, 

por quanto a testemunha era alugado do mesmo Autor e que desde ontem estava na casa dele 

se ensinando como havia de depor”.117 

Entre essa gente que morava nas terras do tenente-coronel Liberato José Martins 

consta que existiam também escravos foragidos, que ali se encontravam havia muitos anos 

sob a sua proteção. O caso veio à tona em um libelo de escravidão de 1863, instaurado contra 

os descendentes da crioula Maria José, já falecida no período, mas acusada de ser uma escrava 

que fugiu em 1834 de uma fazenda da região de Petrolina, província de Pernambuco, com 

seus oito filhos também escravos. Voltarei à questão da família da crioula Maria em outro 

momento, mas é válido adiantar que um dos argumentos da autoria do processo era de que os 

familiares da escrava, que já iam em 35 descendentes, sempre encontraram proprietários 

poderosos que os defendiam na região de Xique-Xique. Com isso eles viveram todo tempo no 

lugar chamado Barreiras, na ilha do Miradouro, e em terras da fazenda da Picada, justamente 

no lugar Quixabeiras, onde o tenente Liberato Martins deles se constituíra protetor tinha há 

muitos anos “em seus serviços dous dos mencionados escravos”.118 

                                                 
117 APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/04, Inventário de Liberato José Martins, Xique-Xique, 1867; APEB, SJ, 
Processo Crime, n° 07/249/01, Tentativa de Homicídio, Réu: Nicolau da Costa Torres, Vítima: Liberato José 
Martins, Xique-Xique, 1859. 
118 APEB, SJ, Processos Cíveis, n° 80/2873/01, Libelo de Escravidão, Autoria: Francisco José dos Anjos; Réus: 
Silvéria, Matildes, Damiana, Tomázia, Edwiges, Josefa (e outros), Xique-Xique, 1863, fl. 105; FERREIRA, 
Elisangela Oliveira. Os laços de uma família: da escravidão à liberdade nos sertões do São Francisco. Afro-Ásia, 
32 (2005), 185-218, p. 197. 
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Também na fazenda Malhada, de propriedade de Manoel Martiniano de França 

Antunes, além da casa sede e dos currais e mangas que caracterizavam uma unidade pastoril 

de seu porte, existiam várias casinholas menores, habitadas por agricultores e trabalhadores da 

fazenda. Em 1863, entre outras pessoas, morava na fazenda havia cerca de doze anos Severino 

Alves da Silva, de 40 anos de idade, natural da vila de Santa Rita do Rio Preto e amasiado 

com Francisca. Ao romper “das barras do dia seis” daquele ano, após uma animada festa de 

casamento de Francisco Caetano, também morador na fazenda, Severino Alves da Silva fora 

preso por seus companheiros de festa. O motivo, segundo as testemunhas, foi por ele “ter 

matado a Ildefonso Pereira Maragogipe de Borba Gato, dado uma facada em Germano, 

escravo do Capitão Manoel Martiniano de França Antunes e tentando esfaquear a duas 

mulheres”.  

O desatino de Severino parece ter sido momentâneo e sem planejamento e os motivos 

do crime são confusos. Mas haveria pontos antigos de desavença entre ele e o desafortunado 

Ildefonso, também morador na fazenda, conforme as testemunhas. Essas desavenças 

envolviam uma mulher que fora “caseira” de Ildefonso, já falecida, e uma menina, filha desta, 

que era criada por Francisca (amasia de Severino) e cuja paternidade tanto Ildefonso quanto 

Severino inculcavam-se. Severino admitiu que existia motivos para o crime contra Ildefonso, 

mas ao ser questionado sobre o escravo Germano e sobre as mulheres que tentara assassinar, 

respondeu sugestivamente: “intriga nenhuma tinha com o dito escravo e se isso aconteceu que 

não sabia, pois nunca teve intenção de ofender a casa da Malhada, e bem assim a essas 

mulheres”.119 

Os relatos dos viajantes oitocentistas por vezes dão conta dessas diversas moradias de 

lavradores que serpenteavam na paisagem das fazendas ribeirinhas, em torno dos domínios 

das famílias proprietárias. A fazenda Suacica, em Xique-Xique, visitada pelo capitão inglês 

Richard Burton, em 1867, era uma das muitas fazendas de criação da região e ali havia várias 

“casinholas de telha, ranchos e grandes currais” a pouca distância umas das outras. O capitão 

e seus companheiros de viagem foram recebidos na fazenda e servidos de café por “dois 

rapazes, filhos de um proprietário vizinho, que, com meia dúzia de pardos olhando, jogavam 

dominó em um quarto rebocado de barro, com redes estendidas”.120 Essa meia dúzia de 

pardos que olhava o jogo certamente não era composta de escravos pois, mesmo Richard 

Burton tendo a preocupação de diferenciá-los dos filhos dos proprietários salientando sua cor, 

                                                 
119 APEB, SJ, Processos-crime, n° 11/392/15, Homicídio, Réu: Severino Alves da Silva, Vítima: Ildefonso 
Pereira Maragogipe, Xique-Xique, 1863.  
120 BURTON, Viagem de canoa, p. 251. 
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se fossem escravos ele teria mencionado o fato sem subterfúgios. É provável que fossem 

“moradores” da fazenda.  

Antes de chegar a Xique-Xique, ainda a caminho da vila de Barra, o capitão Burton 

observou da embarcação uma localidade à beira do rio, que despontava no cume de uma 

elevação pedregosa, onde havia árvores altas e cresciam arbustos escuros. Era o “Morro da 

Torrinha”, uma fazenda construída pelo comendador Antônio Mariani, onde as dez cabanas e 

casas dos lavradores estavam dispostas de modo que os moradores pudessem fugir das 

inundações para o alto do morro, conforme observou o capitão.121 Mais adiante, após a visita 

a Xique-Xique, Burton passara pela velha e decadente vila de Pilão Arcado e seguindo 

viagem observou surgir na margem esquerda do rio a famosa fazenda Caroá, do falecido 

comendador Militão Plácido de França Antunes. Ali havia “uma casa grande branca e outras 

casas forradas de telhas” e mais adiante uma povoação pequena “composta de alguns 

ranchos”, a ilha do Bento Pires, pertencente aos domínios da velha fazenda.122 

Também ocorreram disputas pelo uso de terras entre fazendeiros e pequenos 

lavradores no sertão do São Francisco. Em 1866, diversos agricultores das ilhas denominadas 

“do Povo” e “Cobras”, que faziam parte do patrimônio da Câmara Municipal da vila de Barra 

do Rio Grande, assinaram um longo desabafo escrito ao governo provincial, onde reclamavam 

contra a atitude daquele poder público de desalojá-los das terras e aforá-las aos fazendeiros 

para pastagem de gados. Não é preciso grande esforço para perceber que quem ocupava os 

postos nas Câmaras das vilas ribeirinhas eram os fazendeiros, às vezes também investidos de 

funções comerciais. Embaraçosas questões que envolviam terras ribeirinhas de domínio 

público e o despojo dos lavradores em favor dos interesses deste grupo frequentemente 

agitavam os ânimos do povo sanfranciscano. O ofício ao governo, escrito por alguém bem 

acostumado às letras, expressava em palavras mais formais aquilo que deveria ser mais ou 

menos os murmúrios e as reclamações indignadas dos lavradores com a situação em que se 

encontravam: “Admira Ex.mo Senhor que a lavoura tão cercada de benefícios e regalias nos 

lugares que ficão perto do littoral, e por conseqüência, sob as vistas do Governo, seja tão 

desprotegida, e athe perseguida nestes lugares!”.123  

                                                 
121 Idem, Ibidem, p. 264. 
122 Idem, Ibidem, p. 272. 
123 O documento, que apresenta argumentos defendidos com muita clareza, parece ter sido escrito por Aristides 
Peixoto de Miranda Veras, que também aparece assinando várias vezes “a rogo” daqueles agricultores que não 
sabiam ler nem escrever. O pai de Aristides, Francisco Peixoto de Miranda Veras, também figurou muitas vezes 
nos documentos locais na condição de procurador e de advogado, apesar de não ter formação jurídica. APEB, 
SCP, Agricultura, maço° 4.635, Correspondência de Agricultores (1830-1889), Chique-Chique, 4 fev. 1866. 
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Consta que nas ilhas do Povo e Cobras residiam no período 34 famílias, “com casas e 

officinas de fabricar farinha”, além daquelas que nos terrenos somente plantavam estimadas 

“em número superior a 100”. O documento enfatiza que aquelas ilhas “sempre forão desde 

tempos immemoriais os lugares em que todos os pobres da Villa de Chique-Chique e mais 

circunvizinhança plantavão”, como o próprio nome de uma delas, “ilha do Povo”, sugeria e 

nisto se fiavam os lavradores. Eles apelavam ao governo que estavam “sendo esbulhados do 

terreno” que cultivavam “regando-o com o próprio suor” assim como de suas habitações, 

ficando reduzidos com suas famílias “a maior indigência, expostos aos rigores da fome”, 

tendo em vista que as ilhas eram o seu “único meio de subsistência”. Argumentavam ainda 

que durante a seca de 1860, como em outros anos de penúria crônica, os moradores da serra 

do Assuruá e de diversos outros pontos da caatinga, impulsionados pela fome, procuraram se 

abrigar nas ilhas do São Francisco e “nellas acharão seguro abrigo que a muitos salvou do 

terrível flagelo”. Naquele ano de 1866 uma nova seca ameaçava castigar a região, pois já 

transcorria o quarto mês do período normal das chuvas e o pouco que choveu não foi o 

suficiente para que os moradores da caatinga e da região serrana pudessem plantar. Se o 

aforamento dos terrenos aos fazendeiros fosse adiante, muitas daquelas pessoas que 

sazonalmente migravam para as margens do rio ficariam sem abrigo.  

Muitas ilhas do rio São Francisco eram objetos de disputas também entre os poderes 

públicos dos municípios ribeirinhos. Este, na verdade, era um aspecto bastante relevante das 

teias sociais na ribeira são-franciscana, que se desenrolava em uma atmosfera juridicamente 

indefinida e marcada por conflitos, pretensões, defesas e astúcias em relação aos poderes e às 

jurisdições. Aconteceram no período várias demandas envolvendo as Câmaras de Xique-

Xique e de Barra do Rio Grande, motivadas por discordâncias em relação à demarcação dos 

limites das ilhas. Em 1866, a queixa dos lavradores ainda se agravava no fato de que sob o 

controle das Câmaras ribeirinhas nenhum fruto colhido com os arrendamentos das ilhas era 

revertido “em benefício do povo”. Como a Câmara da vila de Barra naquele momento havia a 

denuncia de que muitas outras do rio São Francisco agiam soberbamente, “antepondo como 

agiota particular o bem público” de acordo com a maior possibilidade de lucro. Anualmente 

os vereadores lançavam as ilhas em leilão, onde “os possuidores de gado” as disputavam entre 

si ao ponto de ilhas “insignificantes subirem a enorme soma de 600$000”, valor inacessível 

aos “pobres lavradores”. Estes reclamavam através do “anônimo” representante: 

 

Villas existem creadas a cento e tantos annos, sem que as Câmaras Municipaes 

respectivas fizessem a seos Municípios o menor benefício!!... Por isso que, cá pelo 
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centro, nellas o povo descrê, e pouco a pouco, se vão desprestigiando visto como 

dellas só espera impostos e veixames!!124 

 

Mas se o povo da região naquela época já não acreditava nos seus representantes 

políticos, nem por isso deixavam de acreditar que a vida ainda ia melhorar. Acreditar e esperar 

eram estados de vivência simultânea. Os sertanejos esperavam durante longos meses para que 

as chuvas chegassem ao sertão e, se elas não chegavam, continuavam acreditando e esperavam 

mais um pouco. Aquela gente sofredora ainda tinha disposição para “bater batuque” nas 

viagens de casamentos e na correnteza do rio se aprazia com as toadas dos remeiros, 

“exemplar de humorismo afeito ao desbocamento” conforme Heitor Araújo.125 Ao chegar com 

sua tripulação à Xique-Xique em uma terça-feira de 1867, no dia 8 de outubro, o capitão 

Richard Burton constatou que a cidade que se erguia acima deles não era menos “divertida” 

que suas vizinhas. “Pandeiro e canto, dança, risadas e gritos de aplauso, prolongados até de 

madrugada, mostravam que, apesar da ausência de uma festa, a folia não estava ausente”.126 

                                                 
124 Idem, Ibidem. 
125 ARAÚJO, Vinte anos de sertão, p. 15. 
126 BURTON, Viagem de canoa, p. 261. 


