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CAPITULO IV 
A RODA DA FORTUNA: 

FAMÍLIAS, RIQUEZA E PODER 
  

 

Despedimo-nos de nosso amável hospedeiro, o Capitão e a Dona, 

e regressamos a Xique-Xique, com a maior presteza possível. 

Aquela curta excursão nos provou que a “cidade do cacto” tem 

em torno de si terras de imensa fertilidade, montanhas de clima 

saudável, que mal foram arranhadas na procura de diamantes e 

ouro, em resumo, todas as condições necessárias a uma capital. 

Está ligada ao litoral via Jacobina, Lençóis e Caetité, e, para 

oeste, as províncias de Piauí e Goiás. Podemos facilmente prever 

que, a despeito do satírico, dentro de algum tempo ter-se-á 

orgulho de  

Ser Barão de Xique-Xique. 

(Richard Burton) 

 

   

4.1 AS TEIAS DA RIQUEZA: O COMÉRCIO NO SERTÃO 

 

A propriedade de terras, gados e escravos servia de base material para a consolidação 

de riqueza, prestígio e poder em Xique-Xique, mas não apenas isto. Às diferenças 

propriamente econômicas acrescentavam-se também distinções simbólicas, dentre as quais a 

maneira de usufruir os bens. A diferenciação social no município e no quadro mais vasto da 

cultura da região do médio São Francisco podia ser percebida também por estilos de vida que 

a riqueza poderia oferecer, por sinais de status e de prestígio denunciados aqui e ali. Algumas 

condições se reuniam para caracterizar quem se reconhecia e era reconhecido como 

pertencente ao grupo principal. Além, evidentemente, de uma situação econômica favorável, 

havia outros requisitos: o prestígio familiar, a ocupação de postos na administração e na 

justiça municipal, a detenção de patentes militares e, em menor medida, um mínimo domínio 

das letras e contas eram combinações fundamentais para a distinção na sociedade. Ser branco 

ou assim considerado certamente aumentava a margem de aceitação.1  

                                                 
1 Conforme Bourdieu, “é preciso englobar na simbólica da posição de classe não apenas os procedimentos 
expressivos, isto é, os atos específica e intencionalmente destinados a exprimir a posição social, mas também o 
conjunto dos atos sociais que, independentemente do nosso querer ou saber, traduzem ou revelam aos olhos dos 
outros e, sobretudo dos estranhos ao grupo, uma certa posição na sociedade”. BOURDIEU, Pierre. Condição de 
Classe e Posição de Classe. In A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 23. 
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No que se refere à vida das mulheres esses diferenciadores também tinham 

importância capital. Pelo menos na formalidade dos documentos, ser tratada socialmente pelo 

título respeitoso e hierárquico de “dona” e “senhora dona”, em boa parte do período 

oitocentista, significava ser reconhecida como pertencente aos “principais da terra”. Apenas 

na última década do século XIX é que houve nos inventários uma generalização no uso do 

termo “dona”, que aparentemente passou a ser indicativo de qualquer mulher casada. Apesar 

do confessado tom de sátira de Richard Burton, na epígrafe do capítulo, os títulos de “o 

Capitão e a Dona” por ele propositadamente destacados estavam completamente em 

consonância com os signos de diferenciação cultivados na época.2 Patentes de milícias e 

considerações sociais no tratamento feminino andavam juntas, como tão bem evidencia uma 

relação “de paroquianos de ambos os sexos” feita pelo vigário de Xique-Xique, em 1876. Da 

lista do vigário se tiraria uma comissão de caridade para o auxílio dos alunos desvalidos do 

município. Todas as 23 mulheres indicadas eram “excelentíssimas senhoras donas”, casadas 

com “doutor”, “tenente-coronel”, “major”, “capitão”, “tenente” e “alferes”, ou pelos menos 

viúvas destes mesmos títulos. A lista dos homens – entre eles estavam os maridos das 

“senhoras donas” indicadas, evidentemente – é ainda mais sugestiva da hierarquização social. 

Composta por 45 nomes, seguia a mesma ordem do “doutor” ao “alferes” e os últimos nomes 

listados eram exatamente daqueles que não portavam nenhum título.3  

Um passeio histórico mais demorado pela genealogia regional e pela cartografia dos 

relacionamentos matrimoniais, ainda que não formasse uma estatística, certamente conduziria 

à conclusão de que a tendência foi sempre uma forte endogamia entre as famílias principais. 

Isto porque a aventura do sucesso naquela sociedade, ou seja, a busca pela segurança e a luta 

pela manutenção de uma posição social, não foi de maneira alguma uma empreitada 

individual, mas fundamentalmente familiar. As estratégias locais colocavam em jogo vínculos 

familiares formados por pessoas 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. Portanto, é preciso considerar também que a análise 

da estratificação social é apenas um ponto de partida para a compreensão dos mecanismos que 

filtravam os sucessos e os fracassos, as escolhas individuais e familiares. Ainda que muitas 

                                                 
2 Richard Burton refere-se como “o Capitão e a Dona” ao casal que lhe ofereceu hospedagem por ocasião da 
visita ao arraial diamantino de Santo Inácio. Ele conseguira pouso próximo ao arraial, nas imediações do Riacho 
do Pintorzinho, em casa do “Capitão José Florentino de Carvalho” e sua esposa, que mineravam diamantes 
naquela ravina. BURTON, Viagem de canoa, pp. 266-268. 
3 A comissão serviria de “agenciadora de quantitativos” e se encarregaria da “distribuição de roupas com os 
alunos pobres” do município de Xique-Xique. APEB, SCP, Religião, maço 613, Vigários (1758-1876), Ofício do 
vigário da freguesia de Xique-Xique ao vigário capitular da diocese da Bahia, 10 mar. 1876. 
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vezes escapem à nossa apreensão, algumas redes mais complexas de sustentação material e 

afetiva, política e psicológica, se configuravam em laços de solidariedade e de proteção, em 

relações de reciprocidade e dependência. “As estruturas familiares, os mecanismos protetores 

da caridade e da clientela e uma certa rede de amizades, vínculos e proteções”, como sugere 

Giovanni Levi sobre o Piemonte italiano do século XVII, deviam preencher em Xique-Xique 

um quadro que uma análise estritamente econômica veria apenas de maneira parcial e talvez 

distorcida.4 

Do ponto de vista da condição material, ficou evidente nos documentos que as rendas 

das famílias proprietárias locais podiam aumentar em um bom ano agrícola, quando as chuvas 

não faltavam, mas as possessões territoriais não ofereciam o mesmo potencial de ganhos que 

proporcionavam a especulação comercial e seus empréstimos a juros, os cargos públicos e 

suas redes de influências, ou até mesmo um matrimônio afortunado. O comércio era em 

Xique-Xique o lugar por excelência da acumulação de capitais e as maiores fortunas 

inventariadas pertenciam àqueles que carregavam uma dupla titulação – proprietários e 

negociantes. Às atividades ligadas à criação de gado, exercida por grande parte dessas famílias 

mais ricas, por vezes também estavam associados negócios comerciais e financeiros, onde os 

empréstimos a juros de 2% ao mês contribuíam para o aumento das fortunas. Eram os 

comerciantes locais os grandes financiadores da produção rural e de outros negócios de 

pequeno giro, sendo muitos deles devedores em mercados maiores, principalmente Salvador. 

E era no seio das famílias proprietárias e também daquelas dedicadas ao comércio, e nele bem 

sucedidas, que se resguardavam as honras militares mais distintivas, com seus membros 

varões ocupando os primeiros escalões da Guarda Nacional, além de deterem ano após ano o 

controle dos postos da administração e da justiça do município.5  

É evidente que a propriedade da terra assumia o seu valor na maior parte dos casos, 

dentro de uma estrutura de poder político, de influências, interesses e dependência. Nisto se 

reflete a preocupação das famílias em investir em terras ao longo da vida, como possessão 

                                                 
4 LEVI, A herança imaterial, p. 96. 
5 Antes da fundação da Guarda Nacional, em 1831, era no Terço das Ordenanças que os homens das famílias 
mais abastadas se revestiam das honras militares, que reforçavam a já existente supremacia social e econômica 
de grupos locais. Mas com as honras também vinha o ônus, pois, em tese, os membros das milícias coloniais e 
também da Guarda Nacional não recebiam soldos e deviam ter condições de prover o fardamento, o armamento 
e a montaria, se fosse o caso, das unidades de cavalaria. PANG, Eul-Soo. Coronelismo e oligarquias (1889-
1934). A Bahia na primeira república brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 30; ALMEIDA, 
Adilson José de. Uniformes da Guarda Nacional (1831-1852): a indumentária na organização e funcionamento 
de uma associação armada. Anais do Museu Paulista. São Paulo, vol. 8/9, pp. 77-147 (2000-2001), editado em 
2003; FARINATTI, Luís Augusto Ebling. Confins Meridionais: famílias de elite e sociedade agrária na fronteira 
sul do Brasil (1825-1865). Tese (Doutorado em História), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007 (ver em especial o 4° capítulo). 
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segura e hereditária. Como ensina E. P. Thompson, ser dono de terras era tanto o ponto de 

acesso ao poder e aos cargos oficiais, como era o ponto ao qual retornavam o poder e os 

cargos.6 Se entre as famílias mais pobres de Xique-Xique muitas foram as que não tiveram 

acesso à terra, entre aquelas de maiores recursos a situação era evidentemente diferente. 

Mesmo considerando que a perspectiva de análise é limitada em vista do número de 

documentos encontrados, é preciso dizer que todos os 15 inventariados com espólios acima de 

10:000$000 tinham terras e a maior parte possuía mais de cinco propriedades. No grupo logo 

abaixo, entre os 17 inventários com espólios acima de 5:000$000 e abaixo de 10:000$000 

(fortunas médias altas) apenas um não tinha terras e se tratava de negociante – José Pereira 

Bastos, falecido em 1866. Ocorreu um decréscimo maior entre aqueles inventariados com 

fortunas acima de 2:500$000 e abaixo de 5:000$000 (fortunas médias), mas ainda assim cerca 

de 78% das famílias com esse perfil tinham terras – 29 entre os 37 casos. 

Mas também é válido destacar que, dos 15 titulares das maiores fortunas, apenas 

quatro pareciam não ter uma ligação com o comércio e com a usura, pelo menos na época em 

que os bens foram inventariados, e nestes casos a pujança da riqueza estava ligada mais à 

pecuária, cujos rebanhos se espalhavam por várias propriedades. Para os padrões daquela 

região essas pessoas eram abastadas e a análise de seus espólios, aliada à análise de outros 

inventários de proprietários com fortunas não tão representativas, reforçou a hipótese de que a 

riqueza advinda da produção agrícola e da pecuária, ainda que lenta e difícil, era também mais 

sólida. Nisto reflete o fato de que sobre os espólios das famílias ligadas essencialmente à 

atividade agricultora e pecuarista pesava um percentual muito menor de dívidas a serem 

saldadas.  

No inventário de Messias Antunes de Campos Rocha, de 1883, avaliado em 

15:928$850 e sobre o qual não pesavam dívidas, havia cinco lotes de terras em fazendas 

diferenciadas, avaliadas em 3:920$000, um rebanho de 602 cabeças de gado bovino, 72 de 

gado cavalar e 200 cabeças de cabras e ovelhas, que somavam 9:255$000. Em 1891, quando 

Custódia Rodrigues Covas faleceu, seu marido Bernardo Damaceno e Silva inventariou seis 

partes de terras em quatro fazendas diferentes, que valiam juntas 2:060$000. Nestas terras 

havia 422 cabeças de gado bovino, 88 de gado cavalar e 100 ovelhas, que juntas valiam 

6:939$000. O patrimônio foi avaliado em 10:627$000, também sem dívidas. Em 1893, no 

                                                 
6 Conforme E. P. Thompson, “la tenencia de posesiones territoriales, como propiedad absoluta, era enteramente 
segura y hereditaria. Era tanto el punto de acceso para el poder y los cagos oficiales, como el punto al cual 
retornaban el poder y los cargos.” THOMPSON, E. P. La sociedad inglesa del siglo XVIII: lucha de clases sin 
clases?. In Tradicion, revuelta y consciencia de clase: estúdios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. 
Barcelona: Crítica, 1979, p. 22. 
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inventário de Maria Joaquina Rosa Teixeira, o viúvo Gustavo Teixeira da Rocha inventariou 

dez partes de terras, sendo uma em Sento-Sé, três em Xique-Xique e seis em Pilão Arcado, 

que valiam 3:750$000. Nas terras de Xique-Xique estavam todas as criações que eram: 700 

cabeças de gado bovino, 40 de gado cavalar, 130 ovelhas e 20 cabras, que valiam 9:475$000. 

O espólio foi avaliado em 13:818$500, mas o casal devia 2:500$000 “ao Conselheiro Doutor 

Luiz Viana”. Para finalizar, no espólio de Eduardo Alves Bessa, em 1897, a sua viúva Maria 

Pereira da Cruz descreveu três partes de terras em duas fazendas diferentes, que valiam 

1:200$000 e nestas terras existiam 605 cabeças de gado bovino, que receberam a alta 

avaliação de 18:150$000 e 42 cabeças de gado cavalar, avaliadas em 3:975$000. O espólio 

totalizou 25:867$000 e o fazendeiro também não deixou dívidas.7  

As estratégias de enriquecimento e a busca pelo prestígio e pelo poder estavam ligadas 

a valores e sujeitas a limitações. As famílias mais ricas agiam no sentido da conservação do 

privilégio material e do status social de uma geração para a outra e, se possível, seu 

fortalecimento. Mas nem sempre a estratégia foi bem sucedida. Algumas famílias podiam até 

conseguir manter uma aura de poder e posição por várias gerações, mas nem sempre esses 

atributos foram acompanhados pela manutenção da riqueza. Neste quesito, existiram várias 

histórias de sucessos, mas também de fracassos e o mundo do comércio e do empréstimo 

financeiro foi o principal responsável por fazer a balança pesar tanto para um quanto para o 

outro lado. Se as atividades comerciais proporcionavam um acesso mais rápido à riqueza, 

mesmo em uma região pobre como a pesquisada, o contrário também é válido. A segurança 

andava de mãos dadas com a diversificação dos negócios, empreendida por comerciantes que, 

para além das lojas de fazendas secas, se dedicavam a outras atividades mercantis e 

financeiras – vendas, criação e comércio de gado, tropas, produção agrícola e créditos. 

O patrimônio deixado por Joaquim Estácio da Costa, possibilitou avaliar a estreita 

ligação entre comércio, fazendas de gado, riqueza e prestígio político em Xique-Xique. Ele 

faleceu em 1876 deixando viúva Ana Carolina de Magalhães Costa e quatro filhos: Maria de 

Magalhães Costa, 20 anos; Teodomira de Magalhães Costa, 17 anos, Delfina de Magalhães 

Costa, 13 anos; e Gustavo de Magalhães Costa, 15 anos, que nos primeiros anos do advento 

da República, com as mudanças na estrutura político-administrativa, assumiu a Intendência de 

Xique-Xique. Não restaram muitas informações sobre os seus antepassados, mas é possível 

que Joaquim Estácio fosse filho do negociante João Xavier da Costa, que foi vereador 

                                                 
7 APEB, SJ, IT, n° 07/3169/04, Inventário de Messias Antunes de Campos Rocha, Xique-Xique, 1883; n° 
04/1464/1933/11, Inventário de Custódia Rodrigues Covas, Xique-Xique, 1892; n° 04/1446/1915/16, Inventário 
de Maria Joaquina Rosa Teixeira, Xique-Xique, 1893; n° 07/3118/06, Inventário de Eduardo Alves Bessa, 
Xique-Xique, 1897. 
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consecutivamente nas duas primeiras eleições realizadas para a Câmara da vila. Seu irmão, o 

também negociante Félix da Costa Torres, foi vereador entre 1849 e 1852 e exerceu a função 

de juiz de órfãos substituto pelo menos por um período, no início dos anos 1860.  

Quanto à sua esposa, Ana Carolina, ela vinha de família tradicional no cotidiano 

sóciopolítico da vila como o próprio sobrenome, Magalhães, denuncia. O seu pai, Clemente 

Britualdo de Magalhães, “proprietário e negociante” falecido em 1846, assumiu o cargo de 

vereador em 1837, da mesma maneira que seu irmão Britualdo Clemente de Magalhães esteve 

no legislativo pelo menos uma vez, eleito em 1860. O cunhado de Ana Carolina, Antônio 

Joaquim Garrido, casado com Maria Angélica de Magalhães Garrido, também foi vereador, 

aparecendo em documentos da Câmara de 1845 a 1848. E também uma outra irmã de Ana 

Carolina, Carlota Maria de Magalhães, foi a terceira esposa do coronel José Rufino de 

Magalhães, que figuraria incessantemente por mais de quatro décadas nas instâncias de poder 

da vila, fundando por volta de 1866 o partido Pedras. Esta vocação política foi seguida por 

Joaquim Estácio, que foi vereador entre 1857 e 1860, sendo eleito como o mais votado. Como 

seus familiares – pai, irmão, cunhados e sogro – ele esteve envolvido nas disputadas funções 

da justiça local e fez parte, evidentemente, da Guarda Nacional.8 

Em 1858, no recenseamento eclesiástico, Joaquim Estácio da Costa era proprietário de 

apenas duas partes de terras: uma por herança do pai de Ana Carolina na fazenda Rumo de 

Dentro e outra na fazenda da Picada comprada, em 1855, a Maria Prizilina de Souza. Em 

1876 estas terras ainda estavam em poder da família e juntas somavam 135$000.9 Porém, no 

intercurso do tempo entre o recenseamento e a morte do negociante, outras terras foram 

incorporadas ao patrimônio familiar, não só em Xique-Xique como nos municípios vizinhos – 

Barra do Rio Grande e Sento-Sé. Em Xique-Xique, ele adquiriu uma parte na fazenda da 

Prainha e uma propriedade denominada “Fazenda do Umbuzeiro nas caatingas do Ferreira”. 

Mas era na fazenda do Paulista, em Barra, que a família mantinha uma residência temporária. 

Ali Ana Carolina se encontrava na época em que corria o inventário do marido e naquela 

fazenda o casal possuía uma légua de terras (800$000), uma casa de moradia coberta de 

telhas, outra casa com oficina de fazer farinha e currais de carnaúba. Também em Barra foram 

inventariados outros quatro lotes de terras, sendo dois no sítio Boca da Caatinga e dois na 

fazenda Testa Branca. Era em Sento-Sé, entretanto, que se encontrava a propriedade mais 

                                                 
8 APEB, SCP, DA, maço 1461-1, Correspondência da Câmara (1834-1869), Chique-Chique, 16 nov. 1836; 8 out. 
1846; 10 out. 1856; 12 out. 1860; APEB, SCP, Justiça, maço 2291, Correspondência de Juízes (1829-1864), 
Chique-Chique, 14 mai. 1860. 
9 APEB, Livro n° 4.692, registros de terra n° 28-29, fl. 14. 
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valiosa, a fazenda Boqueirãozinho, avaliada em 4:000$000. A título de comparação, as outras 

terras declaradas somavam 1:465$000.  

O volume de terras adquiridas em menos de 18 anos evidencia como um comércio 

bem sucedido podia ser o caminho para a transformação dos negociantes em importantes e 

respeitados produtores rurais, movimento comum em todo o Brasil desde os tempos 

coloniais.10 No entanto, diferente de outras regiões, em Xique-Xique os negociantes mais 

ricos não abandonavam essa atividade para dedicar-se exclusivamente à menos rentável e 

trabalhosa atividade pecuarista. O mais comum foi o consórcio das duas ocupações e por isso 

os seus “cidadãos notáveis” eram geralmente qualificados como “proprietários e negociantes”. 

Alguns documentos trazem até uma tripla qualificação: “proprietário, negociante e lavrador”. 

O espólio de Joaquim Estácio da Costa representou a terceira maior fortuna entre os 

inventários de Xique-Xique, totalizando 27:610$720. Só perdia para a de seu contemporâneo 

Manoel Fulgêncio de Azevedo, falecido em 1867, e para a do negociante Balduíno Antunes 

da Cunha, de Gameleira do Assuruá, falecido em 1899. O valor da propriedade em terras foi 

de 5:465$000, quantia significativa se comparado com o valor das terras avaliadas nos 

espólios de outros comerciantes. Aproximadamente 20% do valor total correspondia às terras. 

As criações estavam situadas principalmente nas fazendas do Paulista e Boqueirãozinho, 

sendo 560 cabeças de gado bovino e 32 de gado cavalar, que totalizavam 8:455$000 (pouco 

mais de 30% do espólio). Os escravos eram sete, todos adultos (cinco mulheres e dois 

homens), que correspondiam a 15,6%, somando 4:320$000. O casal teve uma preocupação 

pouco comum entre as famílias, que foi a aquisição de vários imóveis residenciais na vila de 

Xique-Xique e também uma casa no povoado de Santo Inácio, que devia ser estabelecimento 

comercial. Na vila eram três casas na Rua Direita, duas na Rua da Cadeia, uma na Rua das 

Flores e outra na Rua dos Aflitos. Estas oito casas representavam a quantia de 3:370$000, 

equivalendo a pouco mais de 12% dos bens. É válido reforçar que este investimento em casas 

não era um hábito comum às famílias de Xique-Xique, sendo verificado apenas entre aquelas 

ligadas ao comércio. Em geral, os fazendeiros de condição mais abastada e que residiam na 

vila tinham apenas uma outra edificação, às vezes até bastante rudimentar, em determinada 

propriedade rural.  
                                                 
10 Nos tempos da Colônia, conforme Fragoso, os comerciantes, principalmente os de “grosso trato”, sediados nos 
grandes centros urbanos e portuários eram os detentores das maiores fortunas, e mesmo as grandes fortunas 
agrárias do Rio de Janeiro tiveram sua origem no comércio. Sheila Faria também demonstrou que, em menores 
proporções, o fenômeno se repetia regionalmente, visto que o principal meio de acumulação de capital na 
capitania da Paraíba do Sul era o comércio, incluindo a usura. A autora também verificou como naquela região 
foi surpreendente o grau de abandono do comércio em favor da atividade agrária. FRAGOSO, João Luiz Ribeiro. 
Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de 
Janeiro: Arquivo Nacional, 1992; FARIA, A Colônia em movimento, p. 189-190. 
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Pelo inventário é impossível precisar quais dos artefatos eram de uso doméstico e 

quais pertenciam ao negócio do casal. A quantidade de determinados bens leva a supor que 

fizessem parte do comércio, como por exemplo: quatro dúzias de pratos chineses; uma dúzia 

de colheres de chá da marca M; outra dúzia das mesmas colheres da marca OL; dez colheres 

de prata para chá da marca JE; 36 colheres de prata para sopa, sendo doze com a marca M e 

um C; 12 colheres de sopa com a marca JE; 12 colheres de sopa com a marca A, entre outros. 

Mas o casal também vivia do empréstimo e as dívidas ativas somavam 4:417$500. A relação 

dos devedores indica como as dividas contraídas podiam rolar por anos, mesmo quando os 

devedores eram “cidadãos notáveis” do lugar, às vezes até os próprios parentes do credor, 

como foi o caso aqui do irmão e do cunhado de Ana Carolina: 

           

Declarou a inventariante que o Casal do finado Coronel José Rufino de Magalhães 

deve ao seu Casal por huma letra vencida a 7 de junho de 1867, a juros de dois por 

cento ao mes a quantia de [...] 1:430$000. 

Declarou mais a inventariante dever o Tenente Coronel Clemente Britualdo de 

Magalhaens e o Dor. José Alfredo Machado a seu casal por letra vencida a 7 de 

dezembro de 1872, a juros de hum por cento ao mes a quantia de [...] 1:000$000. 

Declarou mais a inventariante dever ao seu Casal o Tenente Manoel Antonio de 

Mascarenhas por huma letra vencida a 25 de janeiro de 1873, a juros de dois por 

cento ao mes a importancia de [...] 1:721$500. 

Declarou mais a inventariante dever a seo Casal Amâncio Paes Landim huma letra 

vencida a 3 de fevereiro de 1868, a juros de treis por cento ao mes a quantia de [...] 

100$000. 

Declarou mais a inventariante dever ao seu Casal o Padre João Rufino Barbosa por 

huma letra, vencida a 15 de outubro de 1867, a juros de dois por cento ao mes a 

importancia de [...] 166$000.11 

 

Uma estratégia seguida por alguns negociantes de Xique-Xique foi estender seus 

estabelecimentos de comércio aos demais núcleos urbanos que se desenvolveram no 

município no decorrer do século. Sobretudo na vasta zona do interior, longe dos portos 

comerciais do rio São Francisco, isto se tornou possível particularmente após a descoberta do 

ouro e do diamante na serra do Assuruá, região que atraiu pessoas, capitais e sonhos de 

enriquecimento. Como Joaquim Estácio, outros comerciantes também ramificaram suas casas 

comerciais para o “Comércio Diamantino de Santo Inácio”, como o pequeno arraial era 

conhecido na época, e também para os povoados de Gentio do Ouro e Gameleira do Assuruá. 

                                                 
11 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/07, Inventário de Joaquim Estácio da Costa, Xique-Xique, 1876. 
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No inventário havia quatro oitavas de diamantes de Santo Ignácio, “finos”, avaliados em 

400$000. Só a título de comparação este valor foi o mesmo da “escrava de nome Ritta, 40 

anos, cor preta, solteira, do serviço doméstico”.12 

Ainda que não tenha produzido o volume de riquezas que se divulgava na época, a 

mineração na região serrana impulsionou o crescimento de Xique-Xique. Os trabalhos de 

extração de ouro e diamantes certamente contribuíram para o enriquecimento dos negociantes. 

Como já disse, surpreende nos documentos certa opulência e ostentação por parte de algumas 

famílias, particularmente no decorrer do terceiro quartel do século XIX, em contraste com 

uma relativa decadência e diminuição do volume de riquezas nos inventários das duas últimas 

décadas. Vários negociantes não estavam diretamente envolvidos com os trabalhos da 

mineração, mas acumularam patrimônio através do comércio de pedras preciosas, fornecendo 

mantimentos às minas e, sobretudo, oferecendo empréstimos, a juros para eles vantajosos. A 

trajetória de dois negociantes que tiveram inventários autuados nos anos 1890 ilustra esse 

processo. 

Ana Moreira do Nascimento Bessa faleceu em 1890, deixando viúvo o capitão José 

Rufino Alves Bessa e quatro filhos menores: Ermínia, Virgilio, Orlanda, e Francisca (dos três 

aos dez anos de idade). A família residia no município de Xique-Xique e no inventário foi 

descrita “uma casa de taipa e telha no lugar denominado Tanque com cinco janelas e duas 

portas de frente” e também uma casa de “taipa e telha com armação de prateleiras no lugar 

denominado Gentio do Ouro, com duas portas de frente”. Era em Gentio do Ouro, portanto, 

que funcionava a casa comercial, onde se encontrava uma diversidade de miudezas. O viúvo 

declarou “ter em seu armazém”: nove dúzias de pratos, seis tigelas, quatro casais de xícaras, 

dezessete chocolateiras, meia libra de prego francês miúdos, duas libras e meia de linha, meia 

grosa de fósforos, uma dúzia e meia de fechaduras, uma arroba de ferro, uma arroba de 

chumbo, quatro libras de aço, oito barricas, meia libra de canela, entre outros produtos.  

As dívidas a receber somavam 4:897$085 e o casal mantinha negócios com a 

Companhia das Minas do Assuruá, que lhe devia 3:704$230. Esses negócios envolviam 

principalmente “certificados” de pagamentos salariais a empregados da empresa mineradora. 

Em 10 de novembro de 1888, o gerente interino Manoel Maria de Castilho forneceu um 

certificado de que o capitão José Rufino Alves Bessa tinha “direito a receber” a quantia de 

170$000, “pelo pagamento feito a Henrique John por saldo da construção do reservatório da 

Garganta do Vicente”. Na mesma data o gerente Castilho passou outro certificado atestando 

                                                 
12 Idem, Ibidem. 
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ter recebido do capitão José Rufino a quantia de 1:884$440 “para pagamentos de vencimentos 

a empregados desta Companhia”.  

Em outros casos o gerente passou os certificados para os próprios trabalhadores, que 

receberam o valor do negociante. Em novembro de 1888, José Veloso portava um certificado 

de que ele tinha “direito a receber” o valor de 160$000 “por saldo de seus vencimentos como 

empregado na tomada d’água do Fundo Manso”, do encanamento da Companhia. Dois meses 

depois, em janeiro de 1889, o empregado atestou que recebeu do capitão José Rufino Alves 

Bessa o valor do documento, que passara às mãos do negociante. Essa mesma transação foi 

feita com os vencimentos dos trabalhadores Antônio José de Souza, “chefe da divisão de linha 

do encanamento do Jardim”, Joaquim Rodrigues Camisão, “correio” da empresa, o arrieiro 

Manoel Paulo e vários outros. 

Além da venda de mercadorias e do empréstimo de dinheiro, o casal também estava 

envolvido no transporte de cargas, pois no inventário dos bens relativos ao município de 

Xique-Xique havia uma tropa de “32 burros cargueiros”, um mula preta, quatro éguas e um 

jumento pastor. Porém, seguindo a mesma estratégia de outros negociantes, José Rufino e sua 

esposa não viviam exclusivamente do comércio. Eles também eram fazendeiros. Mas nesta 

atividade estavam estabelecidos somente no município de Brotas de Macaúbas, pois nenhuma 

fazenda foi inventariada em Xique-Xique. Em Brotas, havia duas partes de terras na fazenda 

Várzea Grande e nestas terras existia uma manga que servia de pastagens para bezerros e duas 

outras mangas contíguas, sendo as três na margem do rio Paramirim. Ali o casal criava 200 

cabeças de gado, 50 cabeças de cabras e ovelhas, 10 éguas “parideiras”, um jumento novo, um 

cavalo queimado, e um cavalo alazão velho “de fábrica”, ou seja, da lida diária. Na vila de 

Brotas também havia uma manga “para pastagem de animais”, uma casa pequena, com uma 

porta e uma janela de frente, na Rua do Fervedor, e outra casa que deveria servir de residência 

ao casal quando ia para aquela localidade, pois se tratava de uma propriedade melhor e mais 

arejada, construída de adobe e telhas, com dois quartos e várias portas e janelas laterais. Esta 

casa foi avaliada em 2:500$000, ou seja, mais que as 200 cabeças de gado inventariadas, que 

valiam 2:400$000. 

Apesar de ter seguido uma trajetória semelhante à outros negociantes que tiveram 

sucesso, diversificando seus negócios e investindo na pecuária, José Rufino e Ana Bessa 

contraíram dívidas volumosas ao longo dos anos. Quando Ana faleceu, em 1890, chegara 

também a hora da prestação de contas com os credores, que receberiam um total de 

11:104$453. Este valor consumia aproximadamente 68% do patrimônio familiar, visto que o 

espólio valia 16:399$745. A maior parte das dívidas arroladas se encontrava na parte do 
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inventário dedicada aos negócios do casal no município de Xique-Xique (apenas duas 

estavam relacionadas ao município de Brotas) e elas foram contraídas junto a negociantes da 

capital e do Recôncavo, como as declarações do viúvo demonstram: 

 

A Eduarte Costa e Companhia, negociante na Praça da Bahia  257$190 

A João José de Magalhães, negociante na Praça da Bahia   660$000 

A Suares Cunha e Companhia, negociante na Praça da Bahia  900$000 

A José Antônio Borges e Companhia, negociante na Praça da Bahia           2:000$000 

A Rodrigues de Morais, negociante na Praça da Bahia             4:702$933 

Ao Senhor Gomes e Companhia, negociante na Bahia   700$000 

Aos Senhores Falcão e Companhia, negociantes em São Félix  524$33013 

 

Pela leitura deste e de outros inventários é fácil deduzir que muitos negociantes não 

conseguiam saldar suas dívidas sem recorrer a outros empréstimos. A partir daí o 

endividamento tornava-se freqüente, se estendendo e aumentando por anos a fio, em geral só 

terminando com a morte dos devedores.  

O outro casal que tivera negócios ativos com as minas do Assuruá foi Balduíno e 

Delmira Antunes da Cunha. Ele faleceu em novembro de 1898, sem filhos, deixando um 

espólio de 29:859$920, o segundo maior entre os inventários encontrados. O casal residia na 

vila de Gameleira do Assuruá, em uma “casa de morada” com três janelas de frente “havida 

por compra a Antônio Francisco Brandão”, avaliada em 2:000$000. Havia outra casa com 

uma porta e três janelas de frente em Gameleira e mais uma outra em Gentio do Ouro. Apesar 

de o inventário não esclarecer, suponho que na vila de Gameleira estivesse localizada a “casa 

de comércio com duas lojas” que o casal comprou a José Rodrigues da Silveira, avaliada em 

1:000$000. Mas também havia uma outra “casa de comércio no Barracão da vila de Chique-

Chique”, também comprada a Antônio Francisco Brandão e avaliada em 200$000. Este 

Antônio Francisco Brandão era um mercador da capital da província, citado em vários 

arrolamentos de dívidas nos inventários de Xique-Xique. Decerto os dois imóveis vendidos a 

Balduíno correspondiam a dívidas recebidas de outros comerciantes, que podem até ter 

enfrentado a desventura de ver os seus bens rateados entre os credores. 

Balduíno e Delmira viviam principalmente do comércio de “fazendas secas” e dos 

lucros auferidos com os empréstimos. A ligação com a pecuária era insignificante se 

comparada com o volume dos negócios financeiros do casal. Foram mencionadas duas partes 

de terras, tudo indica que pequenas, sendo uma na fazenda do Amarra Couro, avaliada em 
                                                 
13 APEB, SJ, IT, n° 4/1464/1933/6, Inventário de Ana Moreira do Nascimento Bessa, Xique-Xique, 1890. 
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50$000, e outra no sítio do Cotovelo, que valia apenas 10$000. Os animais eram 69 cabeças 

de gado bovino, dez burros, quatro éguas, dois potros e um cavalo de campo, que juntos 

valiam 3:875$000. Já as dívidas ativas se estendiam por páginas e páginas do inventário, 

totalizando a alta soma de 14:305$020, cerca de 48% do espólio. Os livros comerciais 

guardavam cerca de 380 nomes de devedores, muitos deles mencionados juntamente com os 

seus locais de moradia ou com o nome de um parente mais conhecido do casal. Entre esses 

devedores também estava a Companhia das Minas do Assuruá, que devia 1:500$000 de um 

“certificado”.  

O comércio não era abastecido de uma variedade de mercadorias, já que o balanço 

feito mencionou apenas as “fazendas existentes na loja”, no valor de 4:653$900. Diferente da 

grande maioria dos inventariados que não deixaram “dinheiro de contado”, existia em poder 

da viúva a quantia de 1:882$000. Outro indicativo de liquidez foi que as duas únicas dívidas 

que existiam, no valor de 1:507$280, contraídas com negociantes da capital, foram pagas pela 

viúva antes da partilha, com dinheiro retirado do caixa da loja. Esta atitude beneficiou a avó 

do falecido, Joaquina Maria da Conceição Gomes, pois na falta de filhos e outros parentes da 

cadeia de sucessão ela era herdeira legítima de Balduíno. Não foram muitos os comerciantes 

sertanejos que puderam gozar a confortável situação de dispor de liquidez necessária para 

promover empréstimos a juros e ao mesmo tempo não fazer parte da cadeia de endividamento 

tecida a partir dos negociantes da capital.14  

 

4.2 A RODA DA FORTUNA: CAMINHOS E DESCAMINHOS DA RIQUEZA 

 

O comércio no sertão era possibilidade de sucesso mas, para muitos, somente 

possibilidade. Alguns que se aventuraram nos negócios fizeram fortuna e tiveram projeção na 

comunidade. No entanto, dificilmente o mesmo padrão de riqueza se estendia para vários 

membros da mesma família, considerando a parentela mais ampla. Em geral, raramente a 

segunda ou terceira geração das famílias mais abastadas conseguiam repetir o grau de riqueza 

dos antepassados. Particularmente entre os negociantes, foi comum acontecer de a riqueza 

esvair-se em apenas uma geração. Sobre isto influía tanto o fato de que as estruturas 

econômicas do sertão eram incapazes de criar fortunas suficientemente sólidas para resistir 

aos embates do tempo e aos períodos de crise, sobretudo a seca, quanto o sistema de herança 

vigente, herdeiro do modelo português, que estabelecia a igualdade de direitos em termos de 

                                                 
14 APEB, SJ, IT, n° 07/3118/10, Inventário de Balduíno Gomes da Cunha, Xique-Xique, 1899. 
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herança aos filhos de legítimo matrimônio ou naturalizados, levando ao parcelamento dos 

patrimônios familiares. Alguns inventários possibilitaram analisar retalhos de histórias de 

duas gerações de uma mesma família. A decadência da fortuna na geração seguinte, mais do 

que a continuação da saga dos pais, foi o destino de muitos. 

Este é o caso de parte da trajetória do negociante João da Cruz Mariano e sua família. 

Sua esposa Maria Madalena de Novais Mariano faleceu em julho de 1872, mas ele só 

providenciou o inventário dos bens do casal mais de dois anos depois, em outubro de 1874. O 

espólio totalizou 21:372$938, sem dívidas a pagar que o rebaixassem. A descrição dos bens 

demonstra que se tratava de uma família fundamentalmente dedicada ao comércio, pois os 

cinco únicos animais mencionados eram destinados ao transporte de cargas. Mas havia duas 

propriedades rurais, sendo uma delas na fazenda Pontal, avaliada em 200$000 e outra na 

fazenda Casa Nova, avaliada em 50$000. Pelo fato de nesta última fazenda haver um 

“cercado de capim” (que valia o mesmo que a terra), é possível que João da Cruz Mariano 

negociasse gados. Também negociava sal, extraído da salina Sobradinho, localizada no lugar 

chamado Sacão e avaliada em 800$000. As dívidas a receber somavam 9:906$838, ou seja, 

mais de 46% do total do espólio.  

Os oito escravos inventariados (seis adultos) somavam 4:000$000 (aproximadamente 

19% do valor do espólio) e o casal também se preocupou com o investimento em casas, 

principalmente na vila. O viúvo declarou a propriedade de cinco casas, sendo uma na Rua dos 

Aflitos, três na Rua da Cadeia, sendo uma delas “no fundo do muro”, e uma casa “na 

povoação de Santo Inácio, na Praça da Feira”. Não foi possível saber exatamente o tipo de 

mercadorias que João da Cruz Mariano negociava, pois as folhas do inventário que 

descreviam os bens móveis foram, em parte, extraviadas. Mas é possível que estivesse 

envolvido no negócio de ouro e diamantes, pois, entre as balanças citadas, havia duas de pesar 

ouro. Também havia uma boa quantidade de armas de fogo – 25 clavinotes e duas “armas 

finas” – mercadorias valiosas naquele contexto de violência vivido em que Xique-Xique, em 

decorrência das disputas políticas, das quais o negociante participou ativamente. 

João da Cruz Mariano era tenente-coronel da Guarda Nacional e figurou como 

vereador e juiz de órfãos substituto no final dos anos 1860 e, no correr da década seguinte, 

continuou atuando nas disputas pelo poder local, ligado ao partido Pedras. Nesta época, 

envolveu-se em uma acusação de assassinato de um desafeto político, pela qual foi preso em 
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agosto de 1876.15 Ele e sua esposa tiveram pelo menos sete filhos e é possível que Maria 

Madalena tenha falecido por conta de complicações geradas no nascimento de sua última 

filha, pois, quando foi autuado o inventário, dois anos após sua morte, foi declarado que a 

menina Efigênia Laudelina tinha também dois anos de idade. Talvez o mais velho dos filhos 

fosse Francisco de Assis Mariano, com 21 anos. Havia também uma filha cuja idade não foi 

mencionada, Ana Rita de Novais Mariano, casada com o também comerciante Justiniano 

Alves Jacobina, acusado de cumplicidade naquele crime pelo qual o sogro foi preso. Todos os 

outros filhos eram menores e ficaram sob a tutela do pai e a única em idade de casar era Isabel 

Davina Mariano, com 15 anos na época. Seguindo os passos da irmã, Isabel Davina também 

se casou com um comerciante, João da Mata Cardoso Júnior. Ela ficou viúva em 1889, aos 30 

anos de idade e sem filhos. Seu marido era bem mais velho, visto que, em 1873, ou seja, 

quando Isabel contava apenas 14 anos, ele compareceu ao cartório de Xique-Xique para 

reconhecer dois filhos naturais: Emília, com 12 anos, filho de Efigênia Justina, e Érico, 10 

anos de idade, filho de Joanna Nery de Araújo. Este filho provavelmente já era falecido em 

1889, pois apenas a filha foi mencionada como herdeira no inventário.16  

Como outros comerciantes, Isabel Davina e João da Mata Cardoso residiram na vila de 

Xique-Xique na tradicional Rua das Flores, em uma casa com três portas e duas janelas de 

frente, que teve avaliação não muito alta (110$000). Havia mais duas casas menores na vila, 

sendo uma também na Rua das Flores e uma outra na “Praça da Feira”, onde devia funcionar 

o comércio do casal. Parecia se tratar de uma venda de secos e molhados e entre os produtos 

comerciados havia sal, farinha e cachaça. Na fazenda Geremal o casal também possuía uma 

casa pequena e uma parte nas terras, avaliada apenas em 16$000. Diferente dos pais de Isabel, 

que tinham no comércio seu meio principal de vida, como pequeno comerciante João da Mata 

Cardoso precisou diversificar “suas agências”. Na fazenda havia, em 1889, 14 vacas paridas, 

18 cabeças de gado solteiro, 10 cabras, 20 ovelhas e 28 animais de montaria e cargas. O casal 

era dono também da metade de uma salina “denominada Praça, na Vereda do Sacão”, no 

município de Barra, cuja metade valia 200$000. O inventário mostra como Isabel Davina 

viveu em uma condição muito diferente daquela vivida em companhia dos pais e como, 

mesmo entre as famílias mais ricas, era difícil manter um determinado nível de riqueza por 

                                                 
15 Apesar de ter sido levado a julgamento, e tendo sido o crime praticado nas ruas de Xique-Xique, em plena luz 
do dia, João da Cruz Mariano foi absolvido, e outros envolvidos, incluindo o seu genro, Justiniano Alves 
Jacobina, nem chegaram a ser julgados. APEB, SJ, Processos-crime, n° 27/943/02, Apelação Crime (traslado), 
Réu: João da Cruz Mariano e outros; Autora: Ana Maria da Conceição, Remanso, 1878; APEB, SCP, Justiça, 
maço 2.292, Correspondência de Juízes (1865-1876), Chique-Chique, 25 ago. 1876; 8 jun. 1877. 
16 APEB, SJ, IT, n° 07/3169/14, Inventário de Maria Madalena de Novais Mariano, Xique-Xique, 1874. 
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várias gerações. O espólio do casal totalizou apenas 1:491$500, quantia menor do que aquela 

que ela herdou no inventário da mãe em 1874, que foi de 1:723$067.17 

Liberato José Martins, tenente da Guarda Nacional, foi mais um comerciante que 

procurou diversificar suas atividades e também ramificar os negócios para outros pontos do 

município de Xique-Xique. Parte de sua trajetória – aquilo que os documentos tornaram 

possível conhecer – já foi relatada em outros momentos. No primeiro capítulo vimos a sua 

preocupação em investir em terras, de modo que, quando ele faleceu, em 1867, sua viúva 

Carolina Maria de Araújo inventariou sete propriedades naquelas fazendas ribeirinhas, onde o 

casal criava 90 cabeças de gado bovino, 27 de gado cavalar e 40 cabeças de ovelhas e cabras. 

No terceiro capítulo vimos que a família, além de contar com escravos para o trabalho nestas 

terras (eram oito os escravos, sendo seis adultos), também costumava receber agregados, 

particularmente na fazenda Quixabeiras.  

Liberato residira com sua família na vila de Xique-Xique em uma casa com quintal 

murado, coberta de telhas, avaliada em 600$000. Mas havia mais outras cinco casas de 

propriedade do casal, sendo outra delas na vila, duas em propriedades rurais e duas, por fim, 

em Santo Inácio. O comércio do casal nesta localidade funcionava na casa “coberta de telhas 

e grande” com cinco quartos e loja (avaliada em 500$000). Havia também uma barca velha no 

inventário e isto pode indicar que além de exercer o comércio na vila de Xique-Xique e no 

povoado de Santo Inácio, Liberato também dominava o ramo do transporte fluvial, levando 

passageiros e mercadorias no curso do grande rio. Ele foi eleito vereador em 1852, e exerceu 

outras funções de destaque no cotidiano da vila. Entretanto, ao falecer não deixou a viúva e 

seus filhos em situação exatamente confortável.  

Como outros homens de negócios, Liberato procurou diversificar suas atividades 

decerto perseguindo alguma segurança, mas também fez parte do grupo de comerciantes para 

os quais o endividamento foi o caminho seguido, ou talvez, o caminho possível. Quando foi 

finalmente efetivada a partilha do espólio, dois anos depois de seu falecimento, o ativo 

totalizou 12:974$680. Deste total os credores levariam a quantia de 6:147$679, que somada às 

despesas do inventário perfez cerca de 49% do patrimônio. Quando a viúva Carolina 

descreveu os bens, havia várias dívidas com negociantes da capital, cujo valor ela desconhecia 

e por isto pediu um prazo ao juiz até que todos eles apresentassem suas cobranças. No 

decorrer do processo elas não foram mais mencionadas e não foi possível descobrir o porquê 

disto. Isto significa que o nível de endividamento do casal ainda poderia ser maior. As dívidas 

                                                 
17 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/28, Inventário de João da Mata Cardoso Júnior, Xique-Xique, 1889. 
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declaradas na partilha eram todas com negociantes de Xique-Xique, sendo eles: Tertuliano 

Martins Santiago, primo de Liberato (1:498$137); o português Domingos Carvalho dos 

Santos, morador na povoação do Cotovelo (982$860); “D. Ana Leonídia de Carvalho e 

Azevedo” (2:075$462); o capitão José Martins da França Santiago, também primo de Liberato 

e genro de Ana Leonídia (735$220); e o capitão Emídio José de Carvalho (856$000). Como 

outras viúvas de comerciantes, Carolina de Araújo também procurou negociar novos prazos 

com seus credores. Em vista disto, Ana Leonídia considerou “o seu débito garantido em poder 

da viúva cabeça de casal” e solicitou ao juiz que os bens a ela destinados ficassem com 

Carolina. Assim também agiram Emídio José de Carvalho e Domingos Carvalho dos Santos. 

Liberato deixou quatros filhos, sendo a filha Joana Martins de Araújo casada com um 

parente, Antônio Martins Santiago, e os menores José Martins Bastos, com 17 anos, Liberato 

e Luis que ficaram sob a tutela do tio materno Jacob Pereira Bastos. Na última prestação de 

contas do tutor, em 1876, José já estava emancipado, pois foram mencionados apenas os dois 

mais novos. Nesta época, uma petição da viúva Carolina Maria de Araújo ao juiz de órfãos 

demonstra que a família vinha enfrentando dificuldades após a morte de Liberato, 

principalmente o filho mais velho. Carolina explicava que no inventário “deram os partidores 

em quinhão a seu filho José Martins Bastos o escravo José, no valor de 1:000$000”, devendo 

este repor ao irmão Luis a quantia de 328$000. “Aconteceu, porém, que por circunstâncias 

imprevistas e prejuízos ocasionados no comércio a que se dedicara”, não pudera José cumprir 

com aquela reposição, “termos estes que ficou exausto de recursos, a ponto de presentemente 

não haver probabilidade de cumprir”, dissera Carolina, que propunha uma solução. Na 

qualidade de “mãe amorosa”, ela se oferecia para fazer a reposição ao filho mais novo, 

disponibilizando-lhe os 366$000 a que tinha direito na parte de uma casa na Rua das Flores. 

Carolina mencionou o “estado paupérrimo em que se acha o herdeiro” José Martins Bastos e 

pedia que sua proposta fosse aceita pelo juiz, que assim o fez.18 

Como na história desta família, no momento da partilha do espólio alguns herdeiros de 

comerciantes se depararam com uma falência desoladora, ou pelo menos com uma mudança 

brusca no padrão da renda familiar. Vale insistir que isto acontecia porque o meio encontrado 

para o estabelecimento e a manutenção contínua dos estoques de muitas casas comerciais era 

o endividamento. Várias famílias de Xique-Xique enfrentaram sérias dificuldades para saldar 

suas dívidas com os fornecedores e financiadores, principalmente da capital, muitas vezes 

caindo num círculo vicioso de dívidas do qual não conseguiram sair facilmente. Era sobre os 

                                                 
18 APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/04, Inventário de Liberato José Martins, Xique-Xique, 1867. 
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comerciantes ainda em busca de ascensão e alguma segurança que o perigo da falência mais 

pesava. Em geral, quanto maior o volume de negócios, menor o grau de endividamento.  

Contemporâneo de Liberato José Martins, Evaristo José de Figueiredo parecia ainda 

estar buscando a ascensão nos negócios quando a morte o surpreendeu, em 1868. Ele era 

natural da cidade de Nazareth, no Recôncavo, mas vivia em Xique-Xique não se sabe há 

quanto tempo e ali se uniu a Joana, filha do negociante Félix da Costa Torres. Ele e a esposa 

residiam na vila em uma casa própria “com três portas e quatro janelas na frente”, localizada 

na Rua da Cadeia, e no fim da mesma rua possuíam uma outra casinha mais singela com 

“uma porta e uma janela”. Talvez esta outra casa servisse de abrigo para os quatro escravos: 

Mathias, cabra, 25 anos, Bruno, crioulo, 10 anos, Luzia, cabra, 31 anos, e a africana 

Felicidade, com 60 anos. Não tinha terras e devia viver quase exclusivamente do comércio, 

principalmente fazendas secas. Mas parece também que havia negócios de gado, pois da 

quantia de 568$812 devida ao tio de Joana, Joaquim Estácio da Costa, uma parte referia-se a 

um empréstimo tomado no ano anterior e outra a gados, como o credor declarou: “o mesmo 

casal me deve mais proveniente de 180$000 que dei ao já mencionado finado por 15 rezes a 

razão de 12$000 cada uma, e das quais só recebi 11”. O espólio de Evaristo foi avaliado em 

3:217$044, porém o casal devia a nove credores o total de 4:939$512. Evaristo devia até 

mesmo “algumas viagens de animais para a capital da Bahia” aos negociantes João Batista 

Avelino e Justiniano Alves Jacobina. Apenas com os negociantes Simões & Costa, de 

Salvador, a dívida já era maior do que o próprio espólio, somando 3:283$990. É provável que 

ele não fosse casado há muito tempo, pois entre o que devia ao sogro havia uma dívida 

contraída na época do casamento, como a conta corrente apresentada por Félix demonstra:  

 

Dinheiro de empréstimo      100$000 

Em fazendas quando estava para se casar      89$210 

Dinheiro que dei por seu mando ao carrieiro Liberato     10$000 

Dito que tomou na morte de seu irmão o vigário Firmino     16$000 

Diversos generos que tomou nessa mesma ocasião     26$280 

Dinheiro que recebeu da letra do Sr. Francisco Baio     32$700 

         274$19019 

 

Apesar das dificuldades, ter crédito na praça dava a chance de sustentabilidade no 

comércio e na hora de conseguir um empréstimo e crédito para compra de mercadorias, as 

                                                 
19 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/18, Inventário e testamento de Evaristo José de Figueiredo, Xique-Xique, 
1868. 
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relações familiares exerciam grande influência. Félix da Costa Torres ajudou a sua filha e o 

genro a princípio fornecendo mercadorias e emprestando dinheiro, mas ainda fez mais. Ele 

serviu de “abonador” do genro perante os negociantes da capital. Abonador, neste caso, era 

uma espécie de fiador que se responsabilizava pela dívida. Sem filhos, Evaristo instituiu a 

esposa como única herdeira em testamento e, apesar do volume de dívidas que pesava sobre o 

espólio, estas ainda não haviam vencido e Joanna pode livrar-se do rateio dos bens: 

 

Diz D. Joanna da Costa Torres Figuerêdo, viúva e única herdeira de seu marido 

Evaristo José de Figuerêdo, que verificando-se do respectivo inventário importarem 

o activo (sem dedução das custas) em 3:217$044 e o pascivo em 4:939$512, pelo 

que procedendo-se a um rateio ainda mais acrescerá o pascivo, e por que não hajam 

menores no seu casal, requer a supplicante a VS. se digne adjudicar-lhe todos os 

bens inventariados ficando ella obrigada a pagar todas as dividas, visto como 

algumas dellas, cujas letras ainda não se achão vencidas, e isso mesmo tem 

concordado com alguns credores [...]20 

 

Vários credores de fato apresentaram-se concordando com a solicitação. Entre eles estava o 

pai de Joana, como credor e fiador do casal, e também o tio dela, o tenente-coronel Joaquim 

Estácio da Costa. O juiz atendeu ao seu pedido em 14 de maio de 1868.  

Mas Joana da Costa Torres Figueiredo vinha de uma família já firmada no comércio e 

seus parentes sempre estiveram envolvidos nas instâncias de poder local, o que referendava a 

posição social da família. A cadeia de endividamento constituía-se em um modelo que atingia 

uns mais, outros menos. À sombra dos negócios vultosos dos grandes comerciantes 

desenvolvia-se toda uma rede de comércios de “pequeno giro”. Os pequenos comerciantes, 

mascates e vendeiros, também movimentavam o cotidiano dos negócios na vila de Xique-

Xique, como em qualquer outra vila do sertão. Nesta movimentação se inseriam numa certa 

lógica de funcionamento intrínseca ao mundo dos negócios. A maior parte contraía dívidas 

com os grandes comerciantes locais, que por sua vez eram devedores aos mercadores da 

capital, fornecedores de liquidez e produtos manufaturados. A tabela a seguir, com a lista 

nominal dos inventariados que deviam em outras praças, demonstra o papel de destaque de 

Salvador. A velha estrada das boiadas, da qual tanto reclamaram os ribeirinhos no decorrer do 

século XIX, por se tratar apenas de um carreiro pedregoso e envolto em serras difíceis de 

transpor, era cruzada diuturnamente por numerosas tropas cargueiras que partiam do vale do 

São Francisco à procura do litoral. 

                                                 
20 Idem, Ibidem. 
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   TABELA 13 
RELAÇÃO DOS ESPÓLIOS DE XIQUE-XIQUE COM DÍVIDAS ARROLADAS EM OUTRAS PRAÇAS 

ANO  INVENTARIADO (A) CREDOR PRAÇA DÍVIDA* 

1850 Antônio G. da Rocha Chaves Joaquim Pedreira de Cerqueira Feira de Santana 3:217$060 

  Francisco José de Oliveira Campo Largo 4:611$000 

1855 José Antônio Moreira  João José de Magalhães Salvador 686$000 

  Justiniano José de Araújo Salvador 104$000 

1863 João Luis de Carvalho Justiniano José de Araújo Salvador 1:145$489 

  João Bernardo Mendes Veloso Salvador 194$972 

  Rodrigo José Ramos Cachoeira 201$531 

1866 José Pereira Bastos João José de Magalhães Salvador _ 

1867 Liberato José Martins João José de Magalhães Salvador _ 

  Simões & Costa Salvador _ 

  Marco Pinto Salvador _ 

  Rodrigo José Ramos Cachoeira _ 

1868 Evaristo José de Figueiredo Simões & Costa Salvador 3:283$990 

  João Bernardo Mendes Veloso Salvador 45$280 

1870 Isidoria Pereira de Almeida Francisco de Oliveira Borges Cachoeira 446$144 

  Ricardo José Ramos Cachoeira 64$920 

1876 Luiz Calisto da Rocha João José de Magalhães Salvador 986$974 

1879 Maria Rosa Castelo Branco Casa Comercial de Santos & Irmão Jacobina 700$000 

1881 Joaquina Maria F. Almeida Antônio Francisco Brandão Salvador 6:528$290 

  Antônio Martins de Azevedo Júnior Salvador 365$950 

  Francisco Barros & Cia. Salvador 113$310 

  Otaviano da Costa Veloso Barra  132$320 

1884 Maria Teodora de M. Novais João José de Magalhães Salvador 6:400$470 

1886 Pedro de Abreu Neiva Felinto de Tal Corrente** 200$000 

1890 Ana Moreira do N. Bessa Eduarte Costa Salvador 257$190 

  João José de Magalhães Salvador 660$000 

  Suares Cunha & Cia.  Salvador 900$000 

  José Antônio Borges Salvador 2:000$000 

  Rodrigues de Morais Salvador 4:702$933 

  Senhor Gomes & Cia. Salvador 700$000 

  Senhores Falcão & Cia. São Félix 524$330 

1890 Delmira Antunes da Cunha Mandim & Cia. Salvador 882$000 

  Antônio Francisco Brandão Salvador 625$280 

1891 Ambrósio Pinto de Almeida Antônio Francisco Brandão Salvador 13:680$010 

Fonte, APEB, SJ, IT, Inventários de Xique-Xique (1813-1899). 
* Algumas dívidas não tiveram seu valor declarado por conta do desconhecimento do inventariante e porque os 
credores ainda não as tinham cobrado na época da partilha. 
** Vila de Corrente, comarca de Paranaguá, na província do Piauí. 
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Quando Luiz Calisto da Rocha faleceu, em 1876, deixou várias dívidas para a esposa 

Joana Carolina de Sá Lira Rocha, que consumiram todo o pequeno patrimônio da família. 

Entre os credores, vários eram negociantes estabelecidos na vila de Xique-Xique, três deles da 

renomada família Magalhães: os capitães Francisco da Rocha Magalhães e José Rufino de 

Magalhães Júnior, e o tenente Antônio Joaquim de Magalhães, que eram irmãos e filhos do 

também negociante José Rufino de Magalhães. O capitão José Rufino de Magalhães Júnior 

serviu de intermediário de Luiz Calisto perante uma casa comercial de Salvador. O caso é 

ilustrativo de como se organizava a cadeia de créditos dos mercadores da capital para com os 

pequenos comerciantes do interior, que dependiam de um “abonador” que afiançasse o 

negócio, como a cópia de uma correspondência à casa da capital, de fevereiro de 1872, 

demonstra: 

 

Amigos e senhores. O portador desta é o senhor Liberato de Novais Sampaio por 

quem lhe será entregue a quantia de um conto de réis, que levará o recibo de minha 

letra, de um conto e tanto, importância de duas cargas de fasendas que mandei vir 

para um meo abonado. Perto do Fevereiro lhe será entregue o saldo della pelo 

Capitão Antônio Martins Santiago que está prestes a descer. Incluso a esta achará 

uma receita de fasendas, sendo em quatro cargas e meia de sete arrobas cada uma na 

importância de dous contos de réis (...) vindo marcada com o nome de Luiz Calisto 

da Rocha que me responsabilizarei pela importância das mesmas. Envio minha letra 

das sete cargas que ahi mandei vir.  

Sou com estima e consideração de Vossa Senhoria e Amigos.  

Attento e venereado creado, José Rufino de Magalhães Júnior.21     

 

A dívida de Luiz Calisto da Rocha de 2:000$000 (fora os juros) foi contraída em 1872, 

quatro anos antes de seu falecimento. No entanto, em 1876, ele ainda devia a quantia de 

986$974 ao negociante da capital. O espólio foi avaliado em 1:271$000, mas as dívidas eram 

maiores, chegando a 1:391$378. Ele devia até mesmo a herança materna dos filhos do 

primeiro casamento, que era de 190$075 cada. Luiz Calisto foi casado anteriormente com Ana 

Joaquina de Figueiredo e desta união tinha os filhos João, 16 anos, e Joaquim, 11 anos, dos 

quais era tutor o avô materno, Joaquim José de Figueiredo, lavrador, morador no arraial de 

Marrecas. Do casamento com Joana Carolina ficou o filho Manoel, com apenas quatro anos.  

A viúva Joana Carolina declarou entre os poucos bens do casal uma casa na vila, na 

Rua da Cadeia, coberta de telhas com uma porta, duas janelas de frente e “quintal murado”, 

                                                 
21 APEB, SJ, IT, n° 07/3169/20, Inventário de Luiz Calisto da Rocha, Xique-Xique, 1876. 
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alguns artefatos domésticos, duas canoas, e os escravos: Lourenço, africano, com 71 anos, 

avaliado em 50$000 apenas, e Isidora, cor preta, 30 anos, que valia dez vezes mais, 500$000. 

E por fim havia a “casa de negócio”, cujo balanço é denunciador de que se tratava apenas de 

uma venda, provavelmente instalada em um cômodo da própria moradia: 

 

Cento e quarenta mil reis em dinheiro     140$000 

800 rapaduras        160$000 

21 quartas de sal branco        63$000 

3 arrobas de café pilado        27$000 

3 rolos de fumo           6$000 

Uma serra meia           6$000 

Um serrote pequeno           2$000 

Um dito, pequeno, de costa          1$500 

Um Eichó, pequeno, já velho                       1$500 

Um compasso grande em bom estado         1$000 

Dez couros de gado         12$000 

420$00022 

 

Este caso é demonstrativo da condição de pobreza em que ficavam algumas famílias 

de pequenos comerciantes, quando o patrimônio era completamente rateado entre os credores. 

As dívidas do casal consumiram todo o espólio, nada restando para os herdeiros. O capitão 

Francisco da Rocha Magalhães recebera para o seu pagamento a escrava Isidora, no valor de 

500$000, que era maior do que a dívida, devendo ele repassar o restante para o negociante da 

capital. Mas Francisco da Rocha Magalhães solicitou ao juiz uma licença para que a escrava 

ficasse com a viúva, dizendo atender um pedido de Joana Carolina “em vista do seu estado de 

extrema pobreza e penúria sem que herdace hum só rial do seu falecido marido”. Ela ficaria 

com a escrava indenizando os credores “a custa de suas economias e de mais alguns 

adjutórios de alguns de seus parentes caridozos”. O juiz atendeu ao pedido juntando o 

documento “aos autos para em todo tempo constar”, como pediu o credor de Xique-Xique.  

A viúva de Luiz Calisto, portanto, também tivera que negociar com credores para não 

ficar completamente em desamparo, porém em uma situação bem menos favorável que outras 

viúvas como Joana da Costa Torres Figueiredo e Carolina Maria de Araújo. Por meio de 

favores e pequenas doações Joana Carolina pudera continuar tocando a vida, ainda que talvez 

como dona de um único bem, a escrava Isidora.  

                                                 
22 Idem, Ibidem.  
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A casa comercial de João José de Magalhães esteve recorrentemente entre os credores 

dos inventários de Xique-Xique, participando ativamente de muitas desventuras familiares. 

Uma situação extrema ocorreu na época do falecimento de Maria Teodora de Magalhães 

Novais, em 1884, casada com o capitão Liberato de Novais Sampaio, que há muitos anos tinha 

negócios com os mercadores, como a correspondência envolvendo Luiz Calisto da Rocha 

demonstra. Apesar de Liberato ter participado do cotidiano sociopolítico da vila, elegendo-se 

vereador em 1856, seu patrimônio alcançou apenas a quantia de 1:281$000. Para agravar a 

situação, a única dívida a pagar chegava a 6:400$470 “de principal e juros” devidos àquela 

casa comercial de Salvador. O débito era por letras vencidas e conta corrente, ou seja, compra 

de mercadorias. Viúvo, com quatro filhos pequenos – onde o mais velho tinha seis anos e a 

filha mais nova dois meses de vida – o capitão Liberato procurou se entender com o credor. 

Em ofício ao juiz de órfãos ele explicou que, em acordo, conseguira “um prazo razoável” para 

o pagamento da dívida e pedia que lhe fossem repassados todos os bens separados na partilha 

para este fim. Entre estes bens estavam a casa de moradia na Rua das Flores, avaliada em 

400$000; uma outra casinha, já velha, na mesma rua e que valia 50$000; uma parte de terras 

na fazenda Rumo de Dentro, avaliada em 30$000; um escravo de nome José, cor preta, com 

22 anos, avaliado em 450$000; nove cabeças de gado, três animais de montaria e carga e doze 

ovelhas, que juntos somavam 222$000; e por fim, algumas peças em ouro e artefatos 

domésticos. O juiz também atendeu ao pedido, o que talvez permitisse ao viúvo “melhorar o 

fucturo de seos filhos orphãos”, como ele argumentara na petição.23 

 

4.3 O COMÉRCIO EM RETALHOS DE VIDAS: A FAMÍLIA PINTO DE ALMEIDA 

 

Mas nem todas as negociações chegaram a um consenso que permitisse ao devedor 

continuar tocando seus negócios. Uma outra casa comercial da capital, a de Antônio Francisco 

Brandão, protagonizou uma história de falência de um comerciante de Xique-Xique – a de 

Ambrosio Pinto de Almeida, falecido em 1891. Cerca de sete anos antes, em 1883, Ambrosio 

e sua esposa Rita Maria de Almeida pareciam levar a vida na vila ribeirinha com uma relativa 

tranqüilidade financeira, negociando mercadorias em consórcio com a atividade agrícola. O 

casal não tinha filhos e, em agosto de 1883, Ambrosio fez suas disposições testamentárias 

elegendo a esposa como única herdeira, depois de retirada a terça. Na época, ele dizia gozar de 

                                                 
23 APEB, SJ, IT, n° 07/3169/08, Inventário de Maria Teodora de Magalhães Novais, Xique-Xique, 1884. 
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plena saúde física e faculdades mentais, mas ciente “como verdadeiro cristão” de que haveria 

de morrer, resolveu fazer o testamento para “dispor da fazenda” que possuía.  

No entanto, o decurso do tempo mostrou àquele casal como uma situação poderia 

mudar em apenas alguns anos. Ambrosio Pinto de Almeida faleceu em 11 de maio de 1891 e 

nove dias depois sua viúva compareceu em juízo para comunicar “o desaparecimento da 

herança”. Conforme suas palavras, “poucos dias antes da morte de seu marido ele havia dado 

ao credor Antônio Francisco Brandão e Companhia, representando por seu bastante 

procurador Reginaldo José Barbosa, todos os bens existentes em pagamento de uma dívida 

superior a massa”. Essa negociação ocorreu em 30 de abril de 1891, realmente poucos dias 

antes da morte de Ambrósio. O recibo fornecido pelo procurador da casa comercial atestava 

que a dívida do casal chegou a 13:680$010, em 10 de novembro de 1890, quantia que se 

avolumara em juros sobre um débito contraído havia mais de 12 anos. O credor declarou ter 

recebido “do Senhor Ambrosio Pinto de Almeida todos os seus bens móveis, semoventes e de 

raízes, todos no valor de cinco contos de reis, por saldo da presente conta”.24 

Na família de Ambrósio ele não foi o único a ver seus esforços de ascensão 

consumidos por dívidas vultosas contraídas junto a negociantes da capital. O seu irmão Félix 

Pinto de Almeida amargou uma situação semelhante ao ficar viúvo em 1881. No inventário de 

sua esposa Joaquina Maria de Freitas Almeida o patrimônio do casal alcançou 10:458$509, 

mas as altas dívidas, as despesas com o sepultamento e com inventário, e ainda os sufrágios da 

falecida alcançaram 10:198$210, restando a pequena soma de 260$299. Como Ambrósio, 

Félix também não teve filhos e o valor diminuto foi dividido entre ele e os irmãos da falecida. 

O inventário demonstra que Félix e sua esposa viveram exclusivamente dos negócios. 

Não criavam gado bovino e os únicos animais mencionados eram relativos ao transporte de 

cargas. Eram 12 animais no total e entre eles constavam nove burros cargueiros. Possuíam 

duas partes de terras mas, pelas descrições do viúvo, vê-se que eram propriedades pequenas: 

“uma parte de terras, na fazenda Picada, comprada que foi a D. Germana Fulgência de 

Miranda, por mim e meu mano Ambrósio, que tenho direito a metade”, cuja metade valia 

25$000; e outra “metade de uma pequena posse de terras na fazenda Casa Nova, comprada a 

Pio da Gama Passos e D. Joana da Gama Passos”, avaliada em 15$000. Os escravos eram 

apenas dois: Eugênio, cor preta, 47 anos, solteiro e do serviço doméstico e a escrava Vicência, 

cor preta, 17 anos, solteira, do serviço de costura. Mas se Félix Pinto de Almeida não poderia 

                                                 
24 APEB, SJ, IT, n° 7/3127/10, Inventário e testamento de Ambrósio Pinto de Almeida, Xique-Xique, 1891. 
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ser considerado um grande proprietário, seus negócios lhe permitiram apresentar-se como uma 

pessoa abastada para os padrões locais, condição que transparecia já na forma de moradia: 

 

[...] uma morada de casa sita nesta villa a Rua das Flores coberta de telhas e taipa, 

com cinco janellas e quatro portas de frente para o puente, com seis quartos, além de 

um com loja, duas sallas e um corredor, cozinha e quarto de dentro, amurada com 

cazas de fundo.25 

  

No capítulo anterior enfatizei a precariedade conjugada com o verbo “morar” em 

Xique-Xique no século XIX. Mas o detalhamento de algumas casas e as avaliações que 

receberam demonstra que ali também havia moradias maiores e mais confortáveis. Mesmo 

considerando que a ostentação de riqueza não estava ligada, na maior parte das vezes, às 

formas de morar, as casas de Xique-Xique também se constituíam numa tradução 

materializada da desigualdade social na comunidade. A Rua das Flores parecia ser a rua 

principal da vila nesta segunda metade do Oitocentos, onde as famílias de condição mais 

abastada construíram seus domínios. Ali residiram vários negociantes. Outros também 

estavam instalados naquelas proximidades, na Rua da Cadeia. A casa de Félix e Joaquina 

Maria foi avaliada em 1:000$000 e o mobiliário e artefatos domésticos também referendam 

uma preocupação com um certo conforto. Havia marquesas com lastro de palha e encosto, 

cadeiras com lastro de palha e com lastro de couro, uma “cadeira com lastro de palha para 

senhora”, armários para louça, lavatório, mesas e cômoda envernizadas, “arca de guardar 

roupas com pés”, quadros dourados com retratos, espelho de parede, um “jogo de baús 

pequenos de viagem com pregos dourados”, entre outros. Um outro sinal de distinção era a 

forma de apresentação pessoal. Não aparecem roupas no inventário, mas os vários adereços 

femininos em ouro e os arreios de montaria em prata também indicavam riqueza e projeção. A 

aparência era espelho da fortuna e servia como atrativo de bons negócios e relações: 

 

Ao nos aproximarmos da cidade, os homens importantes, envergando ternos pretos, 

cavalgavam cavalos pequenos e mulas ainda menores, ao longo da praia imunda, 

dirigindo-se ao ofício divino. O resto da multidão andava com chapéus de todos os 

tipos, altos, de palha de buriti ou de feltro e metida em ternos, brancos ou marrons 

de algodão.26 

 

                                                 
25 APEB, SJ, IT, n° 07/3130/16, Inventário de Joaquina Maria de Freitas Almeida, Xique-Xique, 1881. 
26 BURTON, Viagem de canoa, p. 253. 
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A passagem citada remete a uma cena do cotidiano da vila de Barra do Rio Grande, 

testemunhada por Richard Burton, em 1867, mas bem poderia tratar-se da vizinha Xique-

Xique. Ser um “homem importante”, um “cidadão notável” naquelas vilas do sertão 

sanfranciscano – e os proprietários e negociantes eram assim considerados – implicava 

também assumir um comportamento condizente com um código de honras e valores que se 

firmavam em marcas sociais distintivas. Como observa Maria Aparecida Borrego com respeito 

a São Paulo no período colonial, “formas de tratamento diferenciadas conforme a camada 

social, vestimentas apropriadas para as festividades, lugares ocupados nas procissões e nas 

cerimônias religiosas norteavam condutas em público, definindo posições e identidades 

pessoais”.27 

O inventário de Joaquina Maria de Freitas Almeida foi o mais detalhado na descrição 

dos produtos comerciados, com a preocupação pouco comum de separar os bens ligados à casa 

de negócios daqueles de uso da família: 

 

Deu o viuvo inventariante a discrever a cargo do prezente inventario que em sua 

casa de negócios de fazendas seccas segundo o balanço pelo qual foi entregui ao seu 

Caixeiro, Candido José Ferreira, o qual foi apresentado em juízo, a quantia de dous 

contos, seiscentos e cessenta e trez mil, novecentos e cincoenta e um reis – 

2:663$951. 

Declarou o viuvo inventariante a discrever a cargo do presente inventario ter na 

mesma caza de negocio em meudezas, ferragem e drogas, a entrega do referido 

Caixeiro, a quantia de um conto, trezentos e cessenta e seis mil, novecentos e oito 

reis – 1:366$908. 

Declarou o viuvo inventariante a discrever a cargo do presente inventario em 

molhados e louças a quantia de duzentos e setenta e seis mil, trezentos e oitenta reis 

– 286$384. 

Declarou o viuvo inventariante a discrever a cargo do presente inventario ter em 

generos da terra, rapaduras e mantimentos, cafe e assucar, setecentos e dous mil, 

quinhentos e dezesseis reis – 702$516.28 

 

Pela descrição dos produtos comerciados percebemos como os estabelecimentos das 

vilas podiam reunir em um só lugar aquilo que era característico de vários tipos de negócios. 

Félix Pinto de Almeida era dono de loja – com suas fazendas secas, aviamentos para costura, 

                                                 
27 BORREGO, Maria Aparecida Menezes. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo colonial (1711-
1765). Tese (Doutorado em História Social), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 131. 
28 APEB, SJ, IT, n° 07/3130/16, Inventário de Joaquina Maria de Freitas Almeida, Xique-Xique, 1881. 
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perfumaria, utilidades domésticas; era dono de venda de “secos e molhados” – bebidas, 

mantimentos, gêneros da terra; e era ainda dono de botica, comerciando medicamentos. Isto 

sem contar as miudezas e ferragens que certamente incluíam equipamentos de trabalho na 

terra, armas e munições (presentes em vários inventários de comerciantes). Tudo em um só 

lugar, não custa repetir, o que obviamente não causava nenhum estranhamento. O sortimento 

de mercadorias de outros comércios com o mesmo potencial apresentava a mesma 

diversidade.  

O total das mercadorias inventariadas foi de 5:019$759, perfazendo cerca de 48% do 

valor do espólio. Mas como seu irmão Ambrósio, Felix Pinto de Almeida também colecionara 

um grande montante de dívidas, como já disse. A maior delas era com o mesmo negociante da 

capital da província, Antônio Francisco Brandão, a quem o irmão Ambrósio entregaria todos 

os seus bens uma década depois. A dívida de Félix para com Brandão era menor que a de 

Ambrósio, mas ainda assim totalizava a alta quantia de 6:528$290. E havia outras dívidas com 

vários negociantes da capital e também de Xique-Xique. No rol dos credores de Xique-Xique 

estavam o próprio irmão Ambrósio “por letra por vencer” a quantia de 582$000; por letras 

vencidas a D. Carolina Alves de França Antunes – 1:100$000; ao falecido marido de Carolina, 

o major Francisco Luis de França Antunes, a quantia de 500$000, também por letras vencidas, 

e mais 100$000 “pela compra de um burro, pelo qual não passou letra”, entre outros.  

As dívidas, juntamente com as despesas, no inventário de Joaquina Maria de Freitas 

Almeida alcançaram a alta soma de 10:198$210, representando mais de 97% do patrimônio do 

casal. Os herdeiros eram o viúvo, os dois irmãos e uma sobrinha “muda e demente” da 

falecida. Na partilha, coube ao viúvo a meação de 130$149. A outra meação, após descontar-

se o selo da herança de 10%, foi dividida em três partes iguais.29 O inventário não permite 

saber como ficou exatamente a situação de Félix Pinto de Almeida, visto que ele pode ter 

negociado um outro prazo para pagamento de algumas dívidas. Mas era comum que essas 

negociações tivessem o aval do juiz e fossem anexadas ao inventário. Como isto não 

aconteceu, há uma grande possibilidade de que ele ficara realmente arruinado após o 

falecimento da esposa. Talvez por isto Félix decidiu mudar-se para a vila de Santa Rita do Rio 

Preto, onde se encontrava no início dos anos 1890. Esta informação consta no inventário de 

um outro irmão, Gracindo Pinto de Almeida, mais um da família que não teve sucesso nos 

negócios. 

                                                 
29 Idem, Ibidem. 
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Gracindo Pinto de Almeida faleceu em 1895, solteiro, aos 38 anos de idade. Como seus 

irmãos Félix e Ambrósio, era comerciante na vila de Xique-Xique. Um “arrolamento dos 

objetos deixados pelo finado Gracindo Pinto de Almeida no Armazém a rua da beira d’água”, 

não deixa dúvidas a este respeito. Mas seu negócio era bastante singelo, nem de longe 

alcançando o volume movimentado pelos irmãos, principalmente Félix. O balanço das 

mercadorias do armazém somou 548$248 e ali havia: louças domésticas, garrafas variadas de 

vidro, tecidos, colarinhos de camisa, aviamentos de costura, tubos para candeeiro, óleo de 

linhaça, tinta de escrever e cadernos de papel, um garrafão “com um pouco de vinho”, uma 

garrafa de vinagre, “treze garrafões de reino”, “duas libras de chá em lata”, embrulhos com 

cravo e canela, pimenta e cominho, etc., etc. Os bens de raiz eram somente “uma posse de 

terra na fazenda Casa Nova, Picada, deste termo, havida por compra a João Sancho da França 

e sua mulher”, que valia 25$000; e um cercado de plantação de capim, onde havia um curral, 

uma casa coberta de palhas de carnaúbas, com uma porta e uma janela de frente, e mais “umas 

madeiras para levantar casa”, no lugar Casa Velha, na fazenda da Picada, tudo avaliado por 

175$000. Ali Gracindo criava 15 cabeças de gado, cinco ovelhas e um cavalo velho. Mas ele 

morava na vila, talvez no próprio armazém que devia ser alugado já que não foi avaliado.  

Cinco anos antes de sua morte, em 1890, Gracindo fez um testamento elegendo como 

“seus únicos herdeiros Tarcisio e Adalgisa, filhos de Silveria Maria do Espírito Santo”, 

moradora na vila. Apesar de não declarar, é possível que os herdeiros instituídos fossem seus 

filhos naturais e, como demonstração de cuidado paterno, ele pedia no testamento que “fosse 

tutor dos ditos menores seu irmão e primeiro testamenteiro” Ambrósio Pinto de Almeida. Os 

outros testamenteiros escolhidos eram: em segundo lugar, o cunhado Felipe Nery Teixeira, e 

em terceiro o outro irmão, Félix Pinto de Almeida. Quando Gracindo faleceu, em 1895, o 

segundo e o terceiro testamenteiro moravam em Santa Rita do Rio Preto e não puderam 

assumir a incumbência. O outro irmão Ambrósio, primeiro testamenteiro, faleceu alguns 

meses após a escrita do testamento. Firmino Marques de Sousa acabou assumindo, talvez 

como testamenteiro indicado pela justiça. O espólio de Gracindo foi avaliado em 1:268$248, 

mas as dívidas eram no valor de 1:929$920 e os bens foram rateados entre os oito credores, 

nada restando, portanto para os herdeiros.30 

Mas para além do insucesso nos negócios é possível que pelo menos os irmãos 

Gracindo e Ambrósio tenham perdido parte de seus bens no contexto das violentas disputas 

políticas que ocorreram em Xique-Xique nos últimos anos do Império. Entre os meses de 

                                                 
30 APEB, SJ, IT, n° 073128/08, Inventário e testamento de Gracindo Pinto de Almeida, Xique-Xique, 1895. 
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janeiro e fevereiro de 1886 a vila transformou-se num verdadeiro campo de guerra, onde se 

digladiaram liberais e conservadores locais. Relatos de uma autoridade depõem que a casa de 

Ambrósio Pinto de Almeida foi uma das trincheiras onde se abrigaram partidários de Manoel 

Martiniano de França Antunes, do grupo Marrão. A casa vizinha, de Felipe Nery Teixeira, 

cunhado dos irmãos Pinto de Almeida, assim como as de outros correligionários, também 

serviu ao mesmo propósito. Perdendo o embate o grupo de Manoel Martiniano, vários 

negociantes a ele ligados tiveram seus bens pilhados como “botim de guerra”, constando ter 

sido um deles Gracindo Pinto de Almeida. E a família Pinto de Almeida não perderia apenas 

bens materiais e posições políticas no conflito. Uma irmã dos negociantes Félix, Ambrósio e 

Gracindo, esposa de Felipe Nery Teixeira, faleceu vítima de uma bala inimiga.31 

  

4.4 PRESTÍGIO E PODER DE UMA MULHER DO SERTÃO 

 

Para além das desventuras inerentes ao mundo do comércio é importante afirmar que 

os membros dessa classe de proprietários/negociantes procuravam garantir uma certa coesão 

entre famílias, dentro de um jogo de trocas, garantias e proteções. Promoviam casamentos 

endogâmicos, reforçando laços de parentesco e alianças antigas, e procuravam dominar o 

cenário social e político do lugar, preenchendo as mais importantes instituições de poder e 

prestígio de seu tempo – a Câmara e a justiça. Um processo judicial que envolveu a viúva Ana 

Leonídia de Carvalho e Azevedo contribui para aprofundar a análise das estratégias dessas 

famílias de Xique-Xique, revelando facetas do funcionamento daquela sociedade, com suas 

regras e exceções, caprichos e ambigüidades. Seu caso também ilumina nuances da vida das 

mulheres do círculo social que venho analisando neste capítulo, a relação destas mulheres 

com o mundo em que viveram e a amplitude de sua atuação naquela sociedade hierarquizada 

e com mecanismos de sucessão de papéis e status sociais relativamente predeterminados.  

Em junho de 1869 esta viúva foi processada na justiça local pelo capitão Francisco 

Peixoto de Miranda Veras, que cobrava uma dívida no valor de 810$000. A quantia 

reclamada dizia respeito a honorários de advogado. Apesar de não ter formação para o cargo, 

ele exercia a profissão na região desde o ano de 1842, época em que por lá chegou, tendo 

estabelecido moradia primeiramente na vila vizinha, Barra do Rio Grande, onde também foi 

professor primário. Em determinado trecho do processo, com a recusa da viúva em reconhecer 

                                                 
31 APEB, SCP, Justiça, maço 2.295, Correspondência de Juízes (1885-1889), Chique-Chique, 10 jan. 1886; 11 
jan. 1886; 22 jan. 1886. 
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a dívida cobrada, o capitão Veras exclamaria indignado: “Será por que a Ré é rica e poderosa 

e o Author pobre?”32  

Antes de prosseguir com a análise deste processo é válido dedicar algumas páginas 

sobre a vida de Ana Leonídia. A história dela é necessariamente também a história de sua 

família e das relações estrategicamente estabelecidas por esta família. Não foi sem razão que 

Francisco Veras a ela se referiu como uma mulher “rica e poderosa”, ao passo em que 

imputava a si mesmo a condição de pessoa pobre, que provia “sua subsistência e da numerosa 

família” apenas com “os reditos da advocacia e seu exíguo ordenado, como professor 

jubilado”.33 Para os padrões da região, realmente Ana Leonídia era uma mulher rica. Seu 

marido Manuel Fulgêncio de Azevedo foi exemplo do bem sucedido proprietário e negociante 

e, ao falecer quase dois anos antes, em outubro de 1867, deixou à família a maior fortuna 

entre os inventários encontrados. Ele fez parte da Guarda Nacional e assumiu funções de juiz 

municipal substituto por várias vezes e de vereador por pelo menos dois mandatos, eleito em 

1844 e 1856. Como viúva, Ana Leonídia poderia usar “das garantias, privilégios e honras do 

posto de seu falecido marido” de tenente-coronel, como de próprio punho ela argumentou em 

uma procuração. Essa sua condição de escolarizada era uma característica pouco comum não 

somente de sua época e região de origem, mas particularmente de seu gênero. De um total de 

7.609 mulheres recenseadas em Xique-Xique, em 1872, entre as quais 7.003 eram livres e 606 

escravas, apenas 424 sabiam ler e escrever.34  

Ana Leonídia e Manoel Fulgêncio tiveram pelo menos seis filhos e residiram na vila 

de Xique-Xique em uma casa “com janelas de vidraças e murada”, com cozinha e outras 

dependências no quintal. Descrita pela viúva como “a casa de sua moradia”, esta residência 

correspondia plenamente à condição social da família e estava também entre as mais valiosas 

nos inventários analisados, alcançando o valor de 1:500$000 (equivalente a 150 cabeças de 

gado no período). Provavelmente por ser uma das maiores casas da vila de Xique-Xique, e na 

falta de uma casa da Câmara apropriada no lugar, a sua residência servira de palco para uma 

sessão de júri, em 6 de junho de 1871, quando ocorreu o julgamento de Perpétua Pereira, 

acusada de assassinar o amásio Manoel Pereira.35 Talvez nas dependências que existiam no 

quintal da casa se abrigassem alguns dos quinze escravos que o casal possuía, sendo destes 

treze os adultos (oito homens e cinco mulheres). Havia ainda outras duas casas de sua 

                                                 
32 APEB, SJ, Processos Cíveis, n° 89/3202/30, Libelo Cível (cobrança de honorários), Autor: Francisco Peixoto 
de Miranda Veras, Ré: Ana Leonídia de Carvalho e Azevedo, Xique-Xique, 1869, fl. 34. 
33 Idem, Ibidem, fl. 7.  
34 IBGE, Características demográficas, pp. 329-331. 
35 APEB, SJ, Processos-crime, n° 02/65/03, Homicídio (sumário de culpa). Ré: Perpétua Pereira, Vítima: Manoel 
Pereira, Xique-Xique, 1871. 
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propriedade na vila. Uma casa coberta de telhas, localizada na Rua da Cadeia, avaliada em 

500$000, e também “hum grande cercado de plantação de capim”, contendo dentro dele “uma 

casa coberta de telhas e com currais e todas as mais benfeitorias”, conforme a descrição da 

viúva, que recebeu a alta avaliação de 2.000$000, e onde pastavam pelo menos parte das 300 

cabeças de gado bovino que aparecem no inventário.36   

 Em 1858, quando foi feito o recenseamento eclesiástico das terras da freguesia de 

Xique-Xique, o casal apareceu como proprietário de vários lotes de terras, encravados 

naquelas já conhecidas fazendas ribeirinhas. Manoel Fulgêncio declarou na época possuir 

uma parte de terras na fazenda Rumo de Dentro, duas partes na fazenda da Prainha e uma 

parte na fazenda Curralinho, todas adquiridas através de herança dos pais da esposa. Declarou 

também uma outra parte de terra no sítio Curral Novo, comprada em 1848.37 Quando Manoel 

Fulgêncio de Azevedo faleceu, em 1867, todas essas partes de terras ainda eram mantidas na 

família e foram declaradas também outras. Na fazenda Curralinho, além da terra adquirida por 

herança paterna de Ana Leonídia, havia uma parte que Manoel Fulgêncio herdou do próprio 

pai, o capitão Francisco Xavier Pereira Lúcio, falecido em algum momento dos 1820, não 

declarada no recenseamento. Também por herança do capitão Francisco Xavier, o casal 

possuía uma parte de terra no município de Pilão Arcado, na fazenda Jatobá. E nos dez anos 

que se seguiram ao recenseamento eclesiástico até a época do falecimento de Manoel 

Fulgêncio, eles adquiriram outros dois lotes de terras também em fazendas ribeirinhas: uma 

parte na fazenda da Picada, comprada a José Neto Martins e outra na fazenda Suacica que, 

segundo Ana Leonídia, “ouve por duação ao finado seo filho Manoel pelo Capitão Antônio 

Martins Santiago”. Ainda assim, o patrimônio do casal em terras totalizava apenas 480$000, 

quantia módica se considerarmos que o espólio total foi avaliado em 43:852$930.  

Em verdade, acima de 39% do patrimônio do casal estava perigosamente empregado 

em dividendos a receber, que eram relativos a mercadorias vendidas a prazo, mas também, e 

principalmente, a quantias repassadas em empréstimos a diversas pessoas da região. Manoel 

Fulgêncio e Ana Leonídia se encontravam naquela categoria de negociantes classificada como 

usurária, ou seja, que vivia de créditos, mesmo que não de maneira exclusiva. Entre maiores 

devedores ao casal estavam: Liberato José Martins, negociante na vila e proprietário, com 

uma dívida de 2:039$260, “por duas letras que deve de principal e prêmio”; o proprietário 

Medrado José Leite Castelo Branco, com a quantia de 4:268$000, também referente a duas 

                                                 
36 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/19, Inventário de Manoel Fulgêncio de Azevedo, Xique-Xique, 1867. 
37 APEB, Livro n° 4.692, registros de terras n° 39, fls. 16-17; n. 40, fl.17; n. 228, fl. 72. 
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letras; e José Tolentino Martins, devedor de 2:240$000, “de cujo débito estavam hipotecados 

quatro escravos”.38 

Apesar do grande percentual de dívidas a receber é fácil verificar também que Ana 

Leonídia e seu marido gozaram uma situação que poderia ser considerada estável, visto que, 

em 1867, não deviam a ninguém, fato não muito comum entre os negociantes. Como os vários 

casos citados demonstram, neste meio o endividamento era o caminho usual e existia sempre 

uma relação desigual entre os que emprestavam e aqueles que necessitavam de crédito, 

sistema que tinha grande peso nas oscilações das fortunas. Kátia Mattoso argumenta que 

emprestar e tomar emprestados não eram necessariamente práticas vergonhosas. Para esta 

autora a capacidade de fazer empréstimo, de encontrar facilidade na praça para tal, como a 

capacidade de poder emprestar, ou seja, de dispor de liquidez necessária, eram sinais de 

opulência e, sobretudo, de prestígio.39 Ana Leonídia e Manoel Fulgêncio corresponderam 

amplamente a esta perspectiva. A tabela a seguir resume o padrão de riqueza do casal e o peso 

de cada categoria de bens no total do espólio. 

TABELA 14 
PATRIMÔNIO DE MANOEL FULGÊNCIO DE AZEVEDO (1867)  

PATRIMÔNIO VALORES EM MIL RÉIS PERCENTUAL 

Em dinheiro 4:400$000 10,0% 

Dívidas ativas 17:178$080 39,1% 

Casas de moradia e benfeitoriasa 4:000$000 9,2% 

Terrasb 480$000 1,1% 

Criações: gado vacum (300 cabeças) 3:500$000 8,0% 

                gado cavalar (71 cabeças) 2:675$000 6,1% 

Escravos (15) c  9:550$000 21,8% 

Ouro e prata 1:523$950 3,5% 

Bens móveis diversosd  545$900 1,2% 

TOTAL 43:952$930 100,0% 

Fonte: APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/19, Inventário de Manoel Fulgêncio de Azevedo, Xique-Xique, 1867.  
a Referente a três casas localizadas na vila, sendo uma delas acrescida de cercado de capim, currais e outras 
benfeitorias não mencionadas. 
b Eram nove lotes de terras e, destes, pelo menos os oito localizados em Xique-Xique estavam encravados 
naquelas fazendas mais próximas da vila e do rio São Francisco. 
c Destes, treze eram escravos adultos, sendo oito homens e cinco mulheres. 
d Referente a embarcações (canoas), móveis e artefatos domésticos e instrumentos de trabalho. 

  

Tanto a tradição comercial quanto o engajamento na história política do município 

eram características da família de Manoel Fulgêncio de Azevedo havia pelo menos três 

                                                 
38 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/19, Inventário de Manoel Fulgêncio de Azevedo, Xique-Xique, 1867. 
39 MATTOSO, A opulência na província da Bahia, p. 166. 
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gerações. Seu avô pelo lado materno era o já tantas vezes referido fazendeiro e negociante 

Teobaldo José de Carvalho, falecido em 1822, que aparece como juiz ordinário e de órfãos em 

Xique-Xique na altura dos anos 1815. Também pelo lado paterno, o avô Francisco Xavier 

Pereira de Azevedo, comerciante estabelecido na vila de Xique-Xique, assumiu as mesmas 

funções na justiça local, assim como o filho deste, Francisco Xavier Pereira Lúcio, pai de 

Manoel Fulgêncio, que foi casado com Antônia Pereira da Cruz, filha de Teobaldo de 

Carvalho.40   

A situação dos antepassados de Manoel Fulgêncio sugere que ele provinha de uma 

origem relativamente tranqüila em termos financeiros. A avó paterna Isabel Maria da Cruz, ao 

falecer em 1831, deixou um espólio avaliado em 2:505$120. Posto que não fosse exatamente 

rica, os dez escravos que ela e o marido juntaram ao longo da vida qualificavam a sua família 

para figurar no grupo dos proprietários. Da mesma maneira, a quantidade de jóias em ouro e 

artefatos de prata, apesar de não constituir uma grande fortuna, era forte indício de uma 

riqueza anterior, já que apenas as famílias de maiores recursos legavam tais objetos aos 

herdeiros. Eles não criavam gados nem tinham terras e não foi possível descobrir que espécies 

de mercadorias negociavam, pois nada foi mencionado. Mas outros documentos da época 

creditavam a Francisco Xavier Pereira de Azevedo a condição de negociante.41 

No caso do avô materno de Manoel Fulgêncio de Azevedo, Teobaldo José de 

Carvalho, não há nenhuma dúvida de que se tratava de um homem abastado para os padrões 

da região. Ele fora dono de pelos menos 16 escravos, 695 cabeças de gado bovino e 53 

animais de montaria e carga, e criava ainda 43 cabeças de ovelhas e cabras, quando faleceu. O 

patrimônio inventariado por sua viúva Josefa Pereira da Cruz (também citada como Josefa 

Pereira de Carvalho), em 1823, alcançou a soma de 10:483$955. No mesmo caminho depois 

seguido pelo neto, este negociante também vivia parcialmente do sistema de crédito e, como 

pode ser visto pela tabela a seguir, as dívidas ativas tinham 10% de participação no espólio. 

Ao falecer, em 1822, Teobaldo de Carvalho também não deixou nenhuma dívida. Os valores 

mais altos a receber se referiam aos empréstimos fornecidos e foram declarados seguidos da 

explicação “por conta de crédito”. Quando se tratavam de mercadorias vendidas a prazo 

normalmente aparecia a declaração “por conta de rol”. A maioria dos devedores de Teobaldo 

de Carvalho (129 pessoas) se encaixava nesta última categoria. Havia ainda uma outra 

                                                 
40 Teobaldo José de Carvalho aparece como juiz substituto por ocasião do inventário de Francisco Pires Pedroso, 
autuado em 1815. Francisco Xavier Pereira Lúcio, por sua vez, aparece como juiz ordinário e de órfãos em um 
inventário de 1826. Ver respectivamente APEB, SJ, IT, n° 07/3119/14, Inventário de Francisco Pires Pedroso, 
Xique-Xique, 1815; n° 07/3119/10, Inventário de Manoel Rodrigues Soares, Xique-Xique, 1826. 
41 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/06, Inventário de Isabel Maria da Cruz, Xique-Xique, 1832. 
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categoria de devedores que normalmente apareciam nos inventários, designados no conjunto 

das dívidas ativas sob a rubrica “por conta de obrigação”. Isto poderia significar que o credor 

havia se empenhado, afiançando o devedor, perante uma terceira pessoa, por empréstimo ou 

compra de mercadorias.42 

TABELA 15 
PATRIMÔNIO DE TEOBALDO JOSÉ DE CARVALHO (1823)  

PATRIMÔNIO VALORES EM MIL RÉIS PERCENTUAL 

Em dinheiro 1:416$940 13,5% 

Dívidas ativas 1:038$330 10,0% 

Casas de moradia e benfeitoriasa 260$000 2,5% 

Terras e roçab 232$800 2,2% 

Salinas 100$000 0,9% 

Criações: gado vacum (695 cabeças) 3:536$000 33,7% 

                gado cavalar (53 cabeças) 733$000 7,0% 

                Ovelhas e cabras (43 cabeças) 13$760 0,1% 

Escravos (16) c  2:465$000 23,5% 

Ouro e prata 208$100 2,0% 

Bens móveis diversosd  480$025 4,6% 

(2 vol.)TOTAL 10:483$955 100,0% 

Fonte: APEB, SJ, IT, n° 07/3119/13, Inventário de Teobaldo José de Carvalho, Xique-Xique, 1823.  
a Referente a seis casas, uma delas localizada na vila e as demais nas propriedades rurais, sendo cinco cobertas de 
telha e uma de palha e uma servindo de casa de farinha. Havia ainda benfeitorias como currais e mangas. 
b Era apenas uma parte de terras “de criar gados”, localizada na fazenda Curralinho. Usavam uma outra 
propriedade na Ponta da Ilha, onde eram donos de casas e benfeitorias, como roça de mandioca, mas não 
detinham a propriedade da terra. 
c Deste total eram quatro mulheres e 11 homens e pelos menos 13 eram escravos adultos ou em idade produtiva. 
d Referente a embarcações (estão incluídas cinco canoas), móveis e utensílios domésticos e instrumentos de 
trabalho. 
 

A forma de identificar os devedores nos assentos desses negociantes assumia diversos 

artifícios, sendo citados desde as ligações familiares, os lugares de pertencimento, e mesmo os 

apelidos que os pormenorizavam. Entre os devedores do casal Teobaldo de Carvalho e Josefa 

Pereira da Cruz estavam: “Antônio, apelidado Costa”; “Marta, viúva de Antônio Joaquim”; 

“Valdete, mulher de Antônio Moreira Pinto”; “Brízida, do Mundo Novo”; “Joaninha, das 

Pedras”; “Simão Carapina”; “José Praxedes, do Brejinho”; “Ignácio, do Icatu”; “Felícia, 

mulher de Teobaldo crioulo”; “Fulgência, do Gado Bravo”; “A mulher de Leandro Pereira”; 

“Luciano, genro de João Pereira Ribeiro”; “Faustina, irmã de Eugenia”, entre outros.43  

                                                 
42 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/13, Inventário de Teobaldo José de Carvalho, Xique-Xique, 1823. 
43 Idem, Ibidem. 
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Não foi possível encontrar maiores informações sobre os ascendentes de Ana 

Leonídia, mas é certo que ela tinha um parentesco próximo com o marido. Esta certeza vem 

do fato de que o seu pai chamava-se Emídio José de Carvalho e, portanto, tinha o mesmo 

sobrenome do avô materno de Manoel Fulgêncio. Alguns indícios sobre a origem da vila de 

Xique-Xique também remetem a uma fazenda de criar gados, denominada “Praia”, localizada 

na ponta da ilha em frente à ipueira e que pertenceria justamente à família, ou aos 

antepassados, de Teobaldo José de Carvalho.44 Corrobora com essa informação o fato de que, 

no século XIX, entre as propriedades dos Carvalho estava uma fazenda denominada Prainha, 

em cujas terras Manoel Fulgêncio e Ana Leonídia tinham parte por herança dos pais dela, 

como vimos. E no inventário de Teobaldo José de Carvalho, em 1823, sua viúva descreveu 

“umas terras de criar gado, sitas na Praia Grande no valor e quantia de duzentos e vinte mil 

reis” e a família criava gado e tinha benfeitorias também em outra propriedade, sem serem em 

terras próprias, declarada como “situação da Ponta da Ilha”. 

Richard Burton visitou Xique-Xique no mesmo ano de 1867, época em que Manuel 

Fulgêncio de Azevedo faleceu, e passou pelas duas propriedades. Quando ele se dirigia ao 

arraial diamantino de Santo Inácio, “descendo a Rua das Flores” e tomando o caminho que 

“acompanhava a margem esquerda da Ipueira Funda”, a primeira fazenda que encontrou foi 

justamente a Praia Grande. Em seguida ele passou pela fazenda da Prainha e registrou em 

suas anotações que ela fora construída em um terreno tão estéril que só produzia “espinheiros 

anões”, mas percebeu também que, “ligado ao rancho, havia um grande curral de troncos de 

palmeira e em torno perambulavam os carneiros mais gordos”. Os carneiros de Xique-Xique 

eram “os melhores do Brasil”, na opinião do capitão inglês.45 

Voltando ao processo contra a viúva Ana Leonídia, em 1869, entre outras questões, os 

honorários cobrados pelo capitão Francisco Peixoto de Miranda Veras envolviam alguns 

requerimentos e outras providências judiciais tomadas nos últimos meses de 1867, quando 

foram inventariados os bens que ficaram por morte de Manoel Fulgêncio. Entre essas 

providências estavam justificações e arrolamento de testemunhas para a habilitação de Ana 

Leonídia como tutora do filho Antônio, com nove anos de idade na época. No tocante às 

dívidas, a viúva as reconheceu de imediato, mas dizia que elas já haviam sido pagas através 

de um portador, o alferes Jacob Pereira Bastos, que dera ao capitão Veras a quantia de 

50$000, e reclamava que o valor apresentado judicialmente por ele era exorbitante.  

                                                 
44 VIANNA, Memória sobre o estado da Bahia, p. 102.  
45 BURTON, Viagem de Canoa, pp. 262-263. 
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Entretanto, como pode ser visto na conta de cobrança adiante, o capitão Veras queria 

receber também por representações feitas em nome da viúva Ana Leonídia contra o presidente 

da Câmara Municipal, que no período era o coronel José Rufino de Magalhães, e contra os 

tenentes-coronéis Joaquim Estácio da Costa e Felix José Leite Pereira Castelo Branco. Estas 

representações foram encaminhadas ao governo provincial e se referiam a nada mais nada 

menos que outras disputas pelo aforamento de ilhas do rio São Francisco. Este é o aspecto que 

particularmente mais interessa neste momento. O processo permite vislumbrar o emaranhado 

de tensões que cercavam as famílias em situações específicas de exercício de poder, 

enfatizando a construção de alianças, e o desenrolar de intrigas e as ingerências que 

emanavam dos cargos político-administrativos:  

 

Conta do que me deve a Sra. D. Anna Lionídia de Carvalho Asevêdo, proveniente de 

meos honorários na qualidade de advogado:  

Requerimento no inventário dos bens de seo casal, e justificação para habilitar-se a 

fim de ser tutora de seo filho Antonio, extratos para hypotheca legal, agencias e 

consultas...........................................................................................................200$000 

Representação contra o Presidente da Câmara e Tenes. Cs. Estácio e Felix ....400$000 

Representação a Thesouraria contra o Juiz de Órfãos e Colletor por quererem obrigar 

a recolher quantias, não sendo o Colletor afiançado........................................150$000 

Por diversas consultas e agencias.......................................................................60$000 

         810$000 

  

 Franco. Peixto. de Mirda. Veras46 

 

O motivo que levou o caso à justiça foi principalmente o fato de Ana Leonídia 

contestar a cobrança das transações feitas sobre a questão das ilhas. A viúva reclamou em 

várias partes do processo, através de seu advogado Pedro Carneiro da Silva, que o capitão 

Veras a tinha convencido a instaurar as representações ao governo provincial contra os 

vereadores, prometendo nada lhe cobrar. Ele “lhe promettera não receber paga, dizendo que 

sendo devedor de muitos favôres ao finado marido da Ré não faria mais do que pagar com 

taes serviços prestados à caza a gratidão que lhe devia”.47 Para embaraçar ainda mais as teias 

de intriga locais, a viúva também argumentava que, à parte os seus próprios interesses nos 

negócios das ilhas, as representações contra os vereadores também tiveram “por fim a 

satisfação de paixões” do capitão, visto que ele como “político inimizado com as auctoridades 

                                                 
46 APEB, n° 89/3202/30, Libelo Cível (cobrança de honorários), fl. 8. 
47 Idem, Ibidem, fl. 17. 
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locaes, buscava todos os mêios e occasiões para fazer-lhes opposição, reprezentando contra os 

seus actos perante as auctoridades superiores da Província”.48 Uma testemunha oferecida pela 

viúva também reiterou este aspecto, afirmando “que o autor oferecera ao partido Marrão para 

tirar vinganças” com muitas pessoas, incluindo o tenente-coronel Joaquim Estácio da Costa e 

Silvestre Xavier Guimarães, vereadores aliados ao partido Pedras.49 

Antes de entrar propriamente nesta seara dos partidos políticos de Xique-Xique, 

devemos tentar compreender o caminho que levou a viúva Ana Leonídia a se envolver em 

disputas pelo aforamento de ilhas. O objeto de seu desejo constituía-se principalmente de três 

ilhas denominas Pestana, Coroa do Gado e Ilha do Meio, que consta terem sido aforadas ao 

seu falecido marido no ano de 1860 por tempo ilimitado, pelo valor de 10$000 anuais cada 

uma. O fato que originou toda a questão em torno das ilhas foi a Câmara atuante em 1868, ou 

na verdade parte de seus membros, ter entendido que o aforamento, concedido oito anos antes, 

fora feito de forma indevida, e retirado do poder da viúva a posse das ilhas, apesar das 

inúmeras petições que ela dirigiu àquela instância de poder. Há indícios, inclusive, de que as 

ilhas em questão estavam sob o poder de Manoel Fulgêncio de Azevedo havia anos e talvez 

os aforamentos que lhe foram concedidos a partir de 1860 procurassem apenas dar um verniz 

de legalidade ao uso. É tanto que sua viúva parece ter alegado ao governo um “direito 

costumeiro”. Ela reclamava que fora privada “da posse não interrompida de 20 annos” em que 

se achava sobre as três ilhas, cuja posse se dava “sem detrimento da lavoura”, visto que seu 

marido costumava “conceder ao povo” a faculdade de nelas plantar. E alegara também que o 

casal havia investido em diversas benfeitorias nas terras, como casas, roças, mangas e currais.  

No entanto, alguns vereadores contestaram as alegações da viúva, apressando-se em 

justificar ao governo provincial a atitude da Câmara. Um ofício assinado pelo presidente José 

Rufino de Magalhães e pelos vereadores Manoel Pereira Bastos, João Batista Avelino e 

Francisco Antônio Pereira Bastos denunciava questões polêmicas. Eles disseram confessar 

“com certo pudor” que o marido da viúva Ana Leonídia, “valendo-se da influência do cargo 

que também ocupava de vereador”, procurou ajeitar sempre nas épocas próprias, sessões na 

Câmara Municipal compostas principalmente de suplentes, que eram “amigos, compadres e 

até vaqueiro seus”. 50 O secretário da Câmara, Juvêncio Rodrigues Ribeiro, revendo os livros 

de atas das reuniões, informou o nome daqueles que participaram da sessão em que as ilhas 

foram aforadas ao falecido Manoel Fulgêncio, confirmando que a maioria era suplente. Nela 

                                                 
48 Idem, Ibidem, fl. 11. 
49 Idem, Ibidem, fl. 31. 
50 APEB, SCP, DA, maço 1.461-1, Correspondência da Câmara (1834-1869), Chique-Chique, 4 jul. 1868. 



 230 

estiveram: “o Major Joaquim Estácio da Costa (como presidente), o mesmo Tenente-Coronel 

foreiro, Fulgêncio, e os suplentes Alferes Jacob Pereira Bastos, Manoel Antônio Mascarenhas, 

Luis Calixto da Rocha e João Ferreira da Rocha”.51 Manoel Fulgêncio de Azevedo realmente 

foi vereador entre os anos de 1857 e 1860. E é possível que no exercício seguinte ele tenha 

ainda conseguido manter seus privilégios sem muita dificuldade, visto que os seus dois genros 

– o capitão Francisco José Suares de Carvalho e José Rufino de Magalhães Júnior – foram 

eleitos, ambos obtendo respectivamente o primeiro e o segundo lugar na contagem de votos.52 

É possível que o alferes Jacob Pereira Bastos fosse aquele que mereceu a alcunha “de 

vaqueiro” de Manoel Fulgêncio, pois alguns anos depois essa mesma condição lhe fora 

atribuída quando, em 1875, buscavam desqualificá-lo para o cargo de delegado para o qual 

fora nomeado pelo governo provincial: “O Delegado que V.Exa. nomeou é um idiota, um 

vaqueiro que ainda agora mesmo lá se acha pela Feira de Sant’Anna com boiadas de seos 

amos, vestido de couro e de aguilhada em punho, tanto que há dias o esperão para tomar o 

exercício”, dissera na época Britualdo Clemente de Magalhães, na condição de juiz municipal 

substituto, em ofício dirigido ao presidente da província. As palavras acima fornecem a 

medida de como o tom das disputas locais poderia tornar-se depreciativo e mesmo 

vingativo.53 

Voltando a 1868 e a questão das ilhas, o ofício dos vereadores informava que, com o 

subterfúgio dos suplentes, Manoel Fulgêncio de Azevedo “conseguira obter por longos anos o 

abusivo privilegio material” sobre várias ilhas, aforando-as “clandestinamente” por um valor 

bem abaixo do que realmente valiam e sem dar “lugar à concorrência”. Eles ainda reiteravam 

que as terras das ilhas eram empregadas “exclusivamente à pastagem de gados vacuns e 

cavalares, em mero proveito individual do foreiro”, nunca tendo sido facultadas aos 

lavradores, como declarara a viúva, prejudicando “os plantadores pobres”. Também negaram 

a informação de que havia benfeitorias da viúva e sua família nas ilhas, visto que em toda a 

extensão do rio São Francisco não havia uma só ilha que nas épocas das enchentes não fosse 

coberta “por 5, 6 e mais braças de água”, assim permanecendo durante a terça parte do ano.  

Infelizmente não foi possível localizar as representações feitas ao governo pelo capitão 

Francisco Peixoto de Miranda Veras em nome da viúva Ana Leonídia e certamente por ela 

assinadas. O pouco que restou sobre as suas alegações para permanecer na posse das ilhas foi 

                                                 
51 APEB, SCP, DA, maço 1.461-1, Correspondência da Câmara (1834-1869), Chique-Chique, 12 jun. 1868. 
52 Os vereadores eleitos em 1860 foram: 1. Capitão Francisco José Suares de Carvalho, 2. José Rufino de 
Magalhães Junior, 3. Alferes Manoel Alves Machado, 4. Tenente Manoel Pereira Bastos, 5. Tenente Leandro 
Pereira Bastos, 6. Major Britualdo Clemente de Magalhães, 7. Alferes Luis de França Martins. APEB, SCP, DA, 
maço 1464-1, Correspondência da Câmara (1834-1869), Chique-Chique, 12 out. 1860. 
53 APEB, SCP, Justiça, maço 2.292, Correspondência de Juízes (1865-1876), Chique-Chique, 31 jul. 1875. 
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deduzido de correspondências de membros da municipalidade de Xique-Xique à presidência 

da província. Só para relembrar, esses membros foram: José Rufino de Magalhães, Manoel 

Pereira Bastos, João Batista Avelino e Francisco Antônio Pereira Bastos. Em suas narrativas 

consta que a viúva reclamara ao governo de que a Câmara Municipal de Xique-Xique levara 

meses e meses sem se reunir no exercício do primeiro semestre de 1868, e isto tinha como 

principal propósito excluí-la da posse das ilhas. Como a maioria dos vereadores era a ela 

favorável e contrária ao presidente, este procurou evitar a reunião da Câmara, reclamara Ana 

Leonídia. É certo que havia cisões profundas na municipalidade xiquexiquense naquele 

momento, pois os mesmos vereadores que escreveram ao governo também admitiram estarem 

cônscios de que seria dificílimo haver mais alguma reunião da Câmara naquele quadriênio a 

findar. Esta dificuldade era causada pela “rebeldia de seus membros”, que mesmo convocados 

não compareciam às sessões nem justificavam suas faltas.54   

Os vereadores disseram ainda que Ana Leonídia dirigiu ao presidente da Câmara 

“todas as suas queixas e insultos não próprios de uma matrona circunspeta”, quando este 

buscava apenas abolir um costume ilegal – o aforamento de ilhas por tempo indefinido. As 

três ilhas da contenda foram aforadas, em 1868, pelo presidente da Câmara aos tenentes-

coronéis Joaquim Estácio da Costa e Felix José Leite Pereira Castelo Branco, contra os quais 

a viúva também dirigiu suas representações. Consta que este aforamento seria apenas por um 

ano e com a obrigação de que as terras fossem cedidas “aos pobres para a cultura”. A Câmara 

presidida por José Rufino de Magalhães teria, inclusive, repudiado por decisão da maioria dos 

vereadores uma outra pretensão de aforamento de ilhas por tempo indefinido, pleiteada em 

1866 pelo coronel Antônio Antunes de Campos, seu próprio cunhado, casado com sua irmã 

pelo lado paterno Francisca Ermelinda de Magalhães Campos.55  

Entre a viúva Ana Leonídia e o presidente da Câmara José Rufino de Magalhães 

também existiam laços de parentesco bastante firmes, o que não impediu que eles entrassem 

em conflito. A filha primogênita de Ana Leonídia e Manoel Fulgêncio, “D. Laurentina 

Leopoldina de Azevedo”, era casada com o capitão José Rufino de Magalhães Junior, filho de 

José Rufino. Em verdade, a situação era ainda mais complicada. José Rufino de Magalhães, o 

pai, fora casado em segundas núpcias com Isabel Delmira de Magalhães, a quem se unira no 

final dos anos 1820 ou início dos anos 1830 e desta união tivera oito filhos, sendo o 

primogênito José Rufino de Magalhães Júnior. Isabel Delmira era nada mais nada menos que 

irmã de Manoel Fulgêncio de Azevedo. Ela aparece no inventário da avó paterna, em 1832, 

                                                 
54 APEB, SCP, DA, maço 1461-1, Correspondência da Câmara (1834-1869), Chique-Chique, 4 jul. 1868. 
55APEB, SCP, DA, maço 1461-1, Correspondência da Câmara (1834-1869), Chique-Chique, 12 jun./ 4 jul. 1868. 
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ainda na condição de menor tutelada ao tio materno José Suares de Carvalho, pela morte do 

pai, mas já casada com José Rufino de Magalhães. Ele, por sua vez, fora casado anteriormente 

com Dina Áurea de Assis, filha de Manoel Rodrigues Suares, da ilha do Miradouro, mas com 

ela não tivera filhos. Após a morte de Isabel Delmira, ainda casou-se uma terceira vez com 

uma parenta, Carlota Maria de Magalhães, tendo com ela mais sete filhos. Carlota era filha de 

Clemente Britualdo de Magalhães, que fora vereador entre 1837 e 1840, irmã do major 

Britualdo Clemente de Magalhães, eleito para exercer as mesmas funções entre 1861 e 1864, 

e também de Ana Carolina de Magalhães Costa, esposa do tenente-coronel Joaquim Estácio 

da Costa a quem, coincidência ou não, as ilhas disputadas por Ana Leonídia foram aforadas 

pelo prazo de um ano em 1868.56 

 Essas disputas por ilhas do rio São Francisco, portanto, mexeram com estruturas 

familiares, além de vínculos de amizade e proteções cujos fios, finos e tênues, se estendiam 

além do rio São Francisco. Ana Leonídia, através de seu advogado, no processo movido pelo 

capitão Veras, insistiu sempre que nunca cogitou em mandar fazer os serviços por ele 

cobrados e “posto que descrente sempre do bom rezultado delles, accedeu somente porque lhe 

promettera não receber paga”.57 As testemunhas ouvidas reafirmaram que o capitão dissera na 

ocasião desejar somente pagar a viúva “a gratidão que lhe devia”, e que essas e outras 

declarações suas teriam sido feitas para várias pessoas, inclusive perante “D. Carolina Maria 

de Araújo”, viúva do negociante Liberato José Martins, e irmã do alferes Jacob Pereira Bastos 

que tinha ligações diretas com Ana Leonídia e sua família. Na ocasião ele teria dito também 

que “não queria por modo algum” causar prejuízos a viúva, e assim não deixaria de pagar as 

“duas letras que hera devedor ao casal de seo finado marido”.58 No inventário de Manoel 

Fulgêncio de Azevedo foram declaradas realmente duas dívidas do capitão Francisco Peixoto 

de Miranda Veras, sendo uma no valor de 284$500, “de principal e prêmios”, e outra no valor 

de 465$330, descrita como “por conta de obrigação”. O capitão Veras teria insistido de tal 

maneira a fazer os serviços sob as condições prometidas que até “interpôs terceiras pessoas” 

para convencer a Ana Leonídia, entre elas a senhora Galdina Maria de Jesus.59 

 Mas não há dúvidas de que a viúva Ana Leonídia de Carvalho e Azevedo tinha grande 

interesse em reaver aquelas três ilhas disputadas, sendo o fato “público e notório” como se 
                                                 
56 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/06, Inventário de Isabel Maria da Cruz, Xique-Xique, 1832; APEB, SJ, Processos 
Cíveis, n° 80/2873/03, Libelo Cível, Partes: Emídio José de Carvalho, sua esposa e outros, e Carlota Maria de 
Magalhães e seus filhos, Xique-Xique, 1873, fls. 98-105; APEB, SCP, DA, maço 1461-1, Correspondência da 
Câmara (1834-1869), Chique-Chique, 16 nov. 1836; 12 out. 1860.  
57 APEB, n° 89/3202/30, Libelo Cível (cobrança de honorários), fl. 17. 
58 Idem, Ibidem, fls. 30 e 48. 
59 Idem, Ibidem, fls. 50-51; APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/19, Inventário de Manoel Fulgêncio de Azevedo, 
Xique-Xique, 1867. 
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dizia na época. Ela mesma não negava no processo “o empenho” que tinha “no resultado dos 

serviços feitos pelo autor”, Francisco Veras. Da mesma maneira, o seu falecido marido 

Manoel Fulgêncio parecia ter mobilizado muitos esforços com pessoas influentes de sua 

relação para ficar com as ilhas, entre elas o desembargador Francisco Mariani. E tudo indica 

que esses esforços, em determinado momento, iam muito além do desejo do simples 

aforamento. Há indícios de que ele tenha tentado haver para si, se não a propriedade das ilhas 

Pestana, Coroa do Gado e do Meio, pelo menos um usufruto indefinido. Juvêncio Rodrigues 

Ribeiro, secretário da Câmara, salientou o engajamento do casal em conseguir tal intento:  

 
Sei, e é público, que desde quando foi aqui Juis de Dirto. e Promtor. Po. da Coma., o 

Dezor. Francisco Mariani, e Dor. João Antônio de Araújo Nascimento, que o finado 

Tene. Cel. Fulgêncio consultava e empenhava-se pela aquisição destas Ilhas (nesse 

tempo pertencião ellas a Cama. da Va. da Barra) e elles ainda são vivos que me não 

deixarão de asseverar o que estou dizendo; e depois da morte do mesmo T. Cel. não 

haverá nesta Va. quem ignore que sua viúva muito se empenhou e ainda se empenha 

por repossuí-las.60 

   

 Como foi dito, Ana Leonídia não negava que buscou reaver as ilhas, mas negava-se a 

pagar por algo que, segundo ela, não tinha sido contratado. E, como referendo do seu 

interesse, o capitão Francisco Veras declarou que ela chegara até mesmo a escrever “para a 

Capital da Província cartas de empenho a D. Anna Francisca Wanderley, irmã do Barão de 

Cotegipe”, quando ele remeteu ao governo as suas representações.61  

João Maurício Wanderley, presidente da Província da Bahia entre 1852 e 1855 – anos 

depois titulado barão de Cotegipe – era natural da vila de Barra do Rio Grande. Diplomado 

em Ciências Jurídicas, em Olinda, exerceu por quatro anos (a partir de 1842) os cargos de 

delegado e juiz municipal e de órfãos na comarca do Rio São Francisco – vilas de Barra e 

Xique-Xique. A sua irmã, Ana Francisca Wanderley, a quem Ana Leonídia pedira 

interferência no caso das ilhas, foi casada com Joaquim Marques Pinto e mãe da baronesa de 

Macaúbas, Francisca Antônia Wanderley, casada com Abílio César Borges, o barão de 

Macaúbas. A viúva e seu finado marido eram, portanto, estrategicamente muito bem 

relacionados, o que não impediu que em nível local sua força em parte se quebrasse. No 

entanto, a viúva perdeu as ilhas, mas não o processo movido por seu anterior aliado, capitão 
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Francisco Veras, pois o juiz entendeu que não havendo entre ele e a viúva contrato algum não 

podia este cobrar os honorários alegados.62  

O capitão Veras não estava vivendo exatamente um período profícuo de relações 

sociais na vila de Xique-Xique – e talvez por isso tenha retomado seu antigo domicílio na 

vizinha vila de Barra – da mesma maneira que aquele também não estava sendo um período 

exatamente tranqüilo no município. Ele movia, simultaneamente com o caso de Ana Leonídia, 

um outro processo de cobrança de honorários contra Emídio José de Carvalho (primo de 

Manoel Fulgêncio e irmão de seu genro, Francisco José Suares de Carvalho), antes seu aliado 

no partido Marrão. Neste caso, a quantia cobrada totalizava a alta soma de 4:590$000, “pelos 

serviços prestado como seu procurador em negócios políticos e cíveis”, como resumia a 

sentença do juiz. Mas o mesmo juiz de direito do caso de Ana Leonídia julgou que o capitão 

Veras “se constituiu procurador nas lutas políticas, que tiveram lugar neste Termo, por 

espontânea vontade, como um dos membros da facção Marrão, independente de mandato de 

alguém”. Também neste processo, conforme o juiz, ele não conseguiu provar sua causa.63 

 No processo contra Ana Leonídia o capitão Francisco Peixoto de Miranda Veras 

parece ter saído um tanto quanto humilhado. Além das dívidas anteriormente citadas que ele 

tinha com a viúva, contraídas havia anos através de negociações com o seu marido Manoel 

Fulgêncio, ela ainda apresentou duas cartas escritas e assinadas pelo capitão nas quais ele lhe 

pedira novos empréstimos. A última dessas correspondências fora encaminhada apenas alguns 

meses antes da abertura do processo, em 18 de outubro de 1868, e na ocasião ele procurou 

explicitar seu desconforto por incomodá-la:  

 

Ilma. Senra. D. Lionídia de Carvalho, 

  
Tendo de faser um arranjo hoje, sem falta, visto que o tenho demorado, por espera 

para hoje, apesar de dever a V.Sa. não pouco, vou pedir-lhe 20$000 imprestados, 

para dar outros sem falta quando se fiser o inventário da cunhada do Antunes, que 

pedio espera te virem as procurações do Urubu. Creia V.Sa. que só um grande 

veixame me faria hoje ainda importuná-la; sou com respeito e concideração [...] 

 

Francisco Peixto. de Mirda. Veras.64 

 

                                                 
62 Idem, Ibidem, fl. 56. 
63 O processo está incompleto, restando apenas a sentença do juiz Antônio Ribeiro Pacheco de Ávila. APEB, SJ, 
Processos Cíveis, n° 14/0502/16, Ação de cobrança de honorários. Autor: Francisco Peixoto de Miranda Veras, 
Réu: Emídio José de Carvalho e Azevedo, Xique-Xique, 1869.  
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Pouco mais de oito meses antes, em 30 de junho de 1867, o capitão Veras já havia 

solicitado um empréstimo à viúva, prometendo que não demoraria em saldá-lo e enfatizando a 

situação vexatória em que se encontrava, como demonstra a carta de apelo que ele também 

lhe dirigiu na ocasião: 

 

 

Illma. e Exma. Senra. D. Leonídia, 

  
Desde hontem demanhã pretendia pedir a V.Exa. um favor para mim de maior 

importancia, segundo o grande veixame em que estou tendo de dar certo dinheiro a 

um homem de fora; não tenho querido occupar aos amigos, porque já devo a elles 

vou pedir a V.Exa. 50$000 emprestados affirmando-lhe que não será por muito 

tempo. Se de V.Exa. merecer este favor para mim de maior importancia, segundo a 

occasião, tira-me uma corda do pescôço. Certo no gênio prestimoso de V.Exa. conto 

decerto ser servido [...]  

 

Francisco Peixto. de Mirda. Veras.65 

 

O curioso é que nesta época o tenente-coronel Manoel Fulgêncio de Azevedo ainda 

estava vivo, falecendo apenas alguns meses depois, em 17 de outubro daquele ano de 1867. 

Isto sugere que Ana Leonídia não fora de maneira alguma alheia aos negócios da família 

mesmo em vida do marido, como não raro o pensamento corrente sobre a condição das 

mulheres de outrora ainda reflete, especialmente em se tratando daquelas das classes mais 

abastadas – mais freqüentemente percebidas apenas do ponto de vista de uma suposta 

passividade. Apesar do fundo de misoginia que encerrava a vida das mulheres no sertão 

oitocentista, como se dava por todo o Brasil, aquele também foi palco de ampla atuação 

feminina. À parte essas questões mais específicas dos papéis de gênero, as correspondências 

do capitão Veras à viúva Ana Leonídia indicam como havia uma relação de poder muito 

desigual entre aquelas pessoas que podiam emprestar e aquelas que necessitavam de crédito. 

Neste caso, não importava muito que a primeira envolvida fosse uma mulher, nascida e criada 

no sertão baiano do vale do São Francisco, e o segundo um homem que, apesar de não possuir 

uma grande fortuna, parecia ter galgado algum prestígio e posição por sua escolaridade e, 

sobretudo, por ser relativamente experimentado nos meandros da justiça. Nesta “economia de 
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obrigação”, como chama a atenção Sandra Graham, “o crédito era uma questão pessoal que 

dependia de confiança e reputação”.66 

O capitão Francisco Veras não viveu tempo suficiente para saldar suas dívidas, seja 

com Ana Leonídia ou outros credores. No ano de 1867, em que Manoel Fulgêncio faleceu, 

também faleceu o negociante Liberato José Martins e o capitão Veras lhe devia a quantia de 

482$480. No entanto, em 1872, quando Jacob Pereira Bastos, irmão da viúva Carolina Maria 

de Araújo e tutor dos sobrinhos, prestou contas dos bens do menor Luis ele declarou que “lhe 

coube mais na dívida do Capitão Francisco Peixoto de Miranda Veras 120$620 réis” e 

acrescentou que a quantia estava “perdida por ter falecido o devedor”.67 

A querela com o capitão Veras não foi o único momento da vida de Ana Leonídia em 

que ela viu-se enredar nas teias da justiça de Xique-Xique. Alguns anos depois ela figuraria 

em dois outros casos, em uma ocasião novamente na condição de ré e em outra como autora, 

ambas envolvendo contendas por conta de escravos. O primeiro deles foi em 1872, quando o 

tenente Celestino Antônio de Andrade queixou-se de que Ana Leonídia apossara-se 

indevidamente de três escravos seus. Conforme a sua justificativa perante a justiça, cerca de 

dois anos antes ele havia passado à viúva uma escritura de venda dos escravos Francisco, 

mulato, Severiano e Cesário, cabras, porém “sem a transferência da posse” e apenas como 

garantia de que futuramente acertaria com ela determinada importância que lhe devia. O 

motivo desse empenho dos escravos foi por que o devedor precisava mudar-se de Xique-

Xique para o lugar Salinas Grandes, em Remanso, onde permaneceu por cerca de dois anos.  

Neste ínterim, conforme o tenente Celestino, o escravo Francisco fugira de seu poder 

para a vila de Xique-Xique e ele ordenou ao escravo Severiano que partisse em captura do 

primeiro, contexto em que a viúva apossara-se dos dois. O tenente então partiu para Xique-

Xique acompanhado do último escravo, Cesário, “para fazer preço aos ditos escravos por seu 

justo valor e saldar o débito”. Mas Ana Leonídia teria recolhido os três escravos à cadeia da 

vila, “já de antimão preparada abusando da boa fé e simplesa” dele, dissera o tenente. O genro 

da viúva – o capitão José Martins da França Santiago – encarregou ao tenente Jacob Pereira 

Bastos de entregar a Celestino a letra de seu débito, encerrando-se assim a dívida, o que teria 

sido feito sem a sua anuência no negócio. O valor do débito não foi mencionado, mas 

Celestino reclamou que não podia ser “esbulhado” da posse dos escravos “pela illegalidade da 

venda, attento a lesão enorme em que se acha de mais da metade do justo preço”. Ele cobrava 
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interferência da justiça na questão, visto que a viúva tinha a intenção de “mandar vender os 

mencionados escravos nas Mattas dos Cafés, Província do Rio de Janeiro, ou outro destino”. 

No entanto, o tenente Celestino não conseguiu que testemunhassem sobre a ilegalidade 

do negócio. Ele afirmou que as testemunhas que poderiam depor estavam umas coagidas 

“outras temidas e ameaçadas por má afeição”. A única prova apresentada foi um atestado 

escrito e assinado apenas como “José Alexandrino” que dizia: “attesto ter me dito o Senr. 

Manoel Mendes da Rocha, que os escravos referidos hião ter destino para a Bahia e que elle 

tinha feito um tranco de viagem que a Senra. Anna Leonídia lhe tinha mandado faser e que os 

ditos escravos estavão a marchar”. O juiz Ernesto Botelho de Andrade julgou que o tenente 

Celestino não conseguiu provar sua queixa e mais uma vez a viúva saiu vitoriosa.68  

O outro caso envolvendo Ana Leonídia ocorreu cerca de quatorze anos depois, em 

1886, em meio à acirradas disputas pelo poder local. Por conta disso, será analisado mais 

adiante. Por enquanto, vale a pena conferir um pouco mais da saga desta mulher. Quando seu 

marido Manoel Fulgêncio faleceu, em 1867, um filho do casal, de nome Manoel, já era 

falecido e das quatro filhas uma era casada e outra já viúva – Francisca Antônia de Azevedo, 

viúva do primo Francisco José Suares de Carvalho, e Laurentina Leopoldina de Azevedo, 

também casada com um primo, José Rufino de Magalhães Júnior. As outras duas filhas, 

Emídia Ermelinda de Azevedo, com 21 anos, e Maria Francisca de Azevedo, com 24 anos, 

ainda eram solteiras a época da morte do pai, fato não muito comum em suas idades.  

Emídia Ermelinda casou-se talvez no início dos anos 1870 com Francisco Martins 

Santiago, filho do comerciante José Martins Santiago e de Deodata Maria da Conceição. 

Deodata faleceu em outubro de 1854, e tudo indica que foi em decorrência de complicações 

no parto de Francisco, já que no inventário autuado em julho de 1855, ele tinha apenas dez 

meses (incompletos) de vida. A outra filha de Ana Leonídia, Maria Francisca de Azevedo, 

também se casou com alguém da família Martins Santiago, pois em um documento de 1876 

ela já aparece indicada como Maria Francisca de Azevedo Santiago. Porém não foi possível 

descobrir o nome do marido. A viúva Francisca Antônia casou-se em segundas núpcias 

também com um Santiago, o capitão José Martins da França Santiago, e com ele teve as filhas 

Maria Eudorica e Laurentina Laudelina Santiago. O seu marido era o filho primogênito do 

major Antônio Martins Santiago e de Mariana Marciana da França. Esta faleceu em 1869, já 
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viúva, e apesar de ser moradora na vila de Barra, deixou terras e um rebanho de 700 cabeças 

de gado bovino no município de Xique-Xique – nas fazendas Saco e Curral das Éguas.69 

Mas Ana Leonídia tinha também um filho de nome Antônio Fulgêncio de Azevedo, 

com nove anos de idade. Ela entrou com um processo na justiça e assumiu a tutela do filho, 

fato não muito usual entre as viúvas de Xique-Xique naquela época. As prestações periódicas 

de contas perante o juizado de órfãos, feitas sempre pelo procurador Jacob Pereira Bastos, 

demonstram o seu desvelo para que o único filho varão que sobreviveu tivesse uma educação 

melhor do que aquela oferecida em Xique-Xique, à qual as quatro filhas tiveram acesso. Em 

fevereiro de 1870, consta que o menino se encontrava na vila de Barra do Rio Grande, 

aprendendo a ler. Quatro anos depois, em outubro de 1874, o procurador declarou: “sua 

constituinte o mandara para a Bahia onde se acha aprendendo a ler e tudo o mais a benefício 

dele, para que logo que acabe de aprender a ler entrar para a aula de gramática”. E na última 

prestação de contas, em maio de 1877, Jacob Pereira Bastos informou:  

 

[...] que o orphão da presente conta he vivo e gosa de saúde segundo as ultimas 

cartas que delle recebeu sua constituinte, e que reside na Corte do Rio de Janeiro, 

onde se está educando-se a custa da renda de sua legítima, sendo o excedente das 

despêsas a custa de sua constituinte, e que mora no Collegio do Dor. Abílio César 

Borges.70 

  

Antônio Fulgêncio de Azevedo tinha então 18 anos de idade. É bastante provável que 

as estratégicas relações que a viúva Ana Leonídia parecia manter, em 1869, com os familiares 

do barão de Cotegipe tenham de alguma forma facilitado o ingresso de seu filho naquela 

tradicional instituição de ensino da Corte.  

Ana Leonídia de Carvalho e Azevedo sobreviveu ainda por 22 anos após a morte do 

marido, falecendo em 1889. No decurso de três décadas essa mulher enterrou o filho Manoel, 

o marido, talvez três dos genros e as quatro filhas. Quando foi autuado o seu inventário, em 

1890, o genro Francisco Martins Santiago (viúvo de Emídia Ermelinda) foi o inventariante e 

os herdeiros eram somente o filho Antônio Fulgêncio de Azevedo e os seis filhos que suas 

quatro filhas deixaram. Nesta época o tempo já havia consumindo a fortuna da família.  
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O espólio de Ana Leonídia foi avaliado em 3:491$000 (mais de doze vezes menor que 

o do marido) e a própria descrição dos imóveis dá testemunho da passagem do tempo e da 

decadência, e também de como as lutas políticas na vila causaram prejuízos à população: 

“uma morada de casas de taipa de telhas, com três portas e cinco janelas, sita na rua das 

Flores” (1:200$000); “uma outra morada de casas de taipa e telhas, com três portas e cinco 

janelas de frente, com rotulos de vidro já muito estragados, sita na rua da Praça da Matriz” 

(1:200$000); “três quartos de posse do Cercado da Ponta da Ilha, cuja propriedade acha-se 

danificada pelos acontecimentos dados nesta Villa” (600$000); “uma parte de terras na 

Fazenda Picada” (60$000); “uma parte de terras na Fazenda Curral Novo” (40$000); “uma 

parte de terras na Fazenda Jatubá” (100$000); “uma parte nos terrenos da Prainha” (200$000). 

Não havia mais nenhuma cabeça de gado ou animal de transporte no espólio. O restante dos 

bens do inventário era apenas o mobiliário doméstico (91$000), peças reduzidas que nem de 

longe lembravam o tempo em que Ana Leonídia fora uma mulher “rica e poderosa”, como 

dissera o capitão Francisco Peixoto de Miranda Veras.71 

Foi possível também analisar o inventário de uma das filhas de Ana Leonídia e 

Manoel Fulgêncio – Emídia Ermelinda de Azevedo Santiago, falecida em 1884, aos 38 anos 

de idade. Como disse, ela foi casada com Francisco Martins Santiago e deixou apenas um 

filho, Antônio, com seis anos na época. Seu caso é também um exemplo de como os filhos 

dificilmente conseguiam refazer a fortuna dos pais. Os bens inventariados demonstram que o 

casal também não seguiu a tradição de negociantes que marcara a vida dos antepassados de 

Emídia Ermelinda havia pelo menos três gerações (desde o bisavô Teobaldo de Carvalho).  

Foram inventariadas quatro partes de terras nas fazendas Suacica, Gameleira, Prainha 

e Curralinho, que juntas valiam 369$000; uma salina denominada Barro Vermelho e parte na 

salina Tejuco, ambas avaliadas em 50$000 e localizadas no “Tabuleiro do Assuruá”. As 

criações eram apenas 10 cabeças de gado bovino, que valiam 100$000, e 13 animais 

cavalares, que juntos somaram em 355$000. Cerca de 48% do valor do espólio dizia respeito 

aos seis escravos, mas que somavam apenas 1:550$000, tendo em vista que nestes anos 

imediatamente anteriores à abolição o preço dos  cativos havia diminuído enormemente. Não 

foi mencionada nenhuma casa de moradia, significando que o casal não tinha residência 

própria, possivelmente residindo “de favor” em uma das casas de propriedade da viúva Ana 

Leonídia ou até mesmo em sua companhia, fato muito comum naquela época. 
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O espólio totalizou 3:232$200 e não foi possível saber quais os fatores que 

determinaram esse rebaixamento no padrão de vida da filha de Ana Leonídia, mas é 

importante destacar que 17 anos antes ela herdara 5:177$229 na partilha do espólio de seu pai, 

Manoel Fulgêncio de Azevedo. Seu marido Francisco Martins Santiago também já estava em 

poder das heranças materna e paterna havia muito tempo, visto que a mãe, Deodata Maria da 

Conceição, falecera em 1855, e João Martins Santiago, o pai, em 1863. No espólio deixado 

por Deodata, discutido no primeiro capítulo, que foi dividido entre o marido e os três filhos, 

havia 250 cabeças de gado, sete escravos e várias partes de terras naquelas fazendas 

ribeirinhas. Isto reforça a dedução de que Francisco também vinha de família proprietária.  

Mas se o patrimônio do casal era pequeno se comparado com o padrão de riqueza dos 

pais de Emídia Ermelinda, a quantidade de jóias em ouro e peças em prata denunciam a 

riqueza anterior. Os brincos de cravação, os braceletes esmaltados em ouro e coral, os 

“trancelins” de ouro fino, as voltas de cordão, os pares de roseta e alfinetes de peito, os anéis 

de cravação, e outras jóias, somadas a alguma prataria totalizaram 564$200, cerca de 17% do 

espólio. O entesouramento foi uma prerrogativa aberta apenas aos descendentes das famílias 

principais e as jóias femininas eram mantidas, mesmo com dificuldade, como testemunho 

material de quem já viveu tempos melhores.72   

Após educar-se na Corte, o filho de Ana Leonídia e Manoel Fulgêncio, Antônio 

Fulgêncio de Azevedo, retornara ao vale do São Francisco, mas na época do falecimento da 

mãe ele residia no município de Campo Largo, na fazenda Barreiro. Juntamente com a esposa 

e alguns sobrinhos, ele passou procuração para que Emídio Sancho da França o representasse 

na partilha dos bens deixados por Ana Leonídia. Seguindo os caminhos trilhados pelo pai e 

outros membros varões da família, Antônio Fulgêncio conseguiu o posto de “Capitão da 

Guarda Nacional do Batalhão n° 30 da Villa do Urubu”. Da mesma forma, para não fugir ao 

velho costume dos matrimônios endogâmicos, ele casou-se com a própria sobrinha, Delmira 

Isabel de Magalhães Azevedo, filha de sua irmã Laurentina Leopoldina e do primo José 

Rufino de Magalhães Júnior. Em 1890, estava com 31 anos e a esposa era alguns anos mais 

nova, pois quatro anos antes ainda estava sob a tutela da avó Ana Leonídia. Também residiam 

na mesma fazenda Barreiro o sobrinho Augusto César de Magalhães, irmão de Delmira, e as 

sobrinhas Laurentina Laudelina e Maria Eudorica Santiago, filhas de Francisca Antônia. 

Laurentina ainda estava sob a tutela do tio Antônio Fulgêncio e Maria Eudorica estava casada 

com o próprio primo Augusto César de Magalhães. Tudo devidamente em família.73 
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4.5 OS SENHORES DA GUERRA: O PODER LOCAL 

 

O outro caso envolvendo Ana Leonídia de Carvalho e Azevedo, que mencionei 

anteriormente, ocorreu em 1886, cerca de três anos antes de seu falecimento. A vila de Xique-

Xique era então o palco onde se encenavam as mais violentas disputas pelo poder local de 

todo o sertão do São Francisco. Um juiz de direito que tomou posse neste mesmo ano afirmou 

que “o furto, o roubo, o homicídio, a rebelião, a sedição, e a insurreição para o povo” do 

município era um fato natural e para “todos os espíritos transviados” assumiu “as proporções 

de um direito”. E resumira à presidência da província: “o aspecto d’esta villa em ruínas e da 

população do município, é um espetáculo que compunge e contriste!”74 No centro das 

desordens estavam, evidentemente, os partidários dos grupos Pedras e Marrão. Dois meses 

antes da chegada do juiz se desenrolara o fato que levou Ana Leonídia a procurar a justiça.  

No dia 19 de janeiro daquele ano de 1886, “das onze para o meio dia”, a viúva 

mandara uma escrava chamada Maria ao porto da vila para lavar roupas. Ali distraída em seu 

serviço, Maria foi inesperadamente surpreendida por um tiro que partiu da ilha do Gado-

Bravo, localizada a alguma distância do porto. A bala atingiu certeiramente a escrava: “entrou 

na pá direita e sahio no rosto do lado da face esquerda”, confirmou o corpo de delito. Ela 

sobreviveu ao tiro, mas apenas por alguns dias “apesar do tratamento recebido”, falecendo em 

10 de fevereiro de 1886. Quem seria o responsável, ou os responsáveis, pela morte de Maria? 

O que teria motivado o crime?  

Para a primeira pergunta a denúncia assinada por Ana Leonídia ofereceu prontamente 

uma resposta, apontando a parcela de responsabilidade dos envolvidos. Perante o juiz 

municipal a viúva denunciou o tenente-coronel Manoel Martiniano de França Antunes, Bento 

José de Brito e Inocêncio José Malaquias, “este como cúmplice e aqueles como autores do 

bárbaro assassinato praticado na pessoa de Maria”, que pertencia à neta Laurentina Laudelina 

da França Santiago, sua tutelada. Em outro trecho ela explicava o motivo da convicção de que 

haviam sido aqueles senhores os autores do delito: “por que conhecendo os capangas do 

Gado-Bravo sabe que são incapazes de moverem-se a prática de semelhantes actos sem que 

sejão mandados por seus dous chefes – os denunciados”. E prosseguia dizendo que Manoel 

Martiniano e Bento José de Brito eram “uzeiros e vezeiros na pratica do crime tanto assim que 

                                                 
74 APEB, SCP, Viação, maço 4941, Comissão de Melhoramentos do Rio São Francisco (1883-1887), Ofício do 
juiz municipal da vila de Xique-Xique ao presidente da província, 12 abr. 1886. 



 242 

não trepidão de mandar invadir esta Villa por seus clavinoteiros e practicarem n’ella toda 

sorte de desatinos, como é publico e notorio”.75 

A denúncia de Ana Leonídia só fora feita em 30 de abril de 1886, ou seja, quase três 

meses após a morte da escrava. Tudo indica que ela não denunciou o fato antes porque a vila 

se encontrava “em pé de guerra” e a justiça em desmantelo, esperando até a efetivação de 

Bartolomeu Antunes de Oliveira Nery no cargo de juiz municipal, que se deu no mês de 

março. No entanto, apenas quinze dias após a denúncia a viúva inesperadamente decidiu-se 

por desistir da acusação. Na sua solicitação ficou somente uma afirmação confusa: “vem 

disistir da acusação intentada, tanto mais quanto é publico o crime, e nada tem de soffrer a 

sociedade com a dezistencia da supplicante.” O promotor público da comarca, Antônio José 

Lopes Filho, entendeu que a recusa da autora de levar o caso adiante devia ser aceita, mas 

entendeu também que caberia à promotoria denunciar o crime, “prosseguindo-se na formação 

da culpa a bem dos interesses da justiça”.76  

Pode ser que houvesse alguma estratégia previamente calculada na última atitude de 

Ana Leonídia. Mas é possível também que ela tenha sofrido pressões para desistir do caso, 

tendo em vista que processava aquele que fora o chefe do partido Marrão, proveniente de 

família de tradição talvez secular no médio São Francisco – os França Antunes. De toda sorte 

ela sairia de cena como autora, mas a promotoria pública se encarregaria do processo 

utilizando-se do depoimento das cinco testemunhas que a viúva havia oferecido: José Neto de 

Miranda, 42 anos, artista; José Correia de Melo, 35 anos, negociante; Francisco José Correia, 

47 anos, artista; Urgino de Souza Nogueira, 45 anos, empregado público; e José Martins 

Bastos, 36 anos, criador. Todos eles eram naturais de Xique-Xique, casados e moradores na 

vila e o último era filho do falecido negociante Liberato José Martins e de Carolina Maria de 

Araújo, e já havia testemunhado em favor da viúva 17 anos antes, na época daquela contenda 

com o capitão Francisco Peixoto de Miranda Veras.  

Mas afinal qual foi o motivo do crime contra a escrava Maria? Aparentemente, nada 

que demonstrasse uma conotação pessoal. A vila de Xique-Xique estava debaixo de um 

verdadeiro fogo cruzado no período e, naquela localidade do Gado Bravo, domínio de Manoel 

Martiniano de França Antunes, funcionava uma das trincheiras. Ali se abrigava um grande 

número de homens sob as ordens de Manoel Martiniano e Bento José de Brito. As 

testemunhas ouvidas no processo explicaram de forma bastante semelhante o desenrolar dos 

                                                 
75 APEB, SJ, Processos-crime, n° 02/68/14, Homicídio (denúncia), Réu: Manoel Martiniano de França Antunes e 
outros; Vítima: Maria de tal, Xique-Xique, 1886, fl. 2-3. 
76 Idem, Ibidem, fls. 16-17. 
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acontecimentos que culminou com a morte de Maria, fatos sintetizados aqui no depoimento 

de José Neto de Miranda: 

 

Disse que sabe por ouvir da bôca dos próprios Bundões gritarem – tanto do lado de 

lá como das trincheiras – que tinhão ordem do Tenente Coronel Manoel Martiniano 

e de Bento José de Britto para atirarem em toda e qualquer pessôa que fosse a beira 

do rio, no porto desta Villa com fim de privar apanhar água no referido lugar [...]77 

 

Outras testemunhas ainda enfatizaram que os moradores da vila estavam proibidos de 

chegar ao porto, fosse para pegar água, lavar roupas ou qualquer outro serviço. A ordem foi 

desobedecida por Ana Leonídia e a escrava Maria acabou pagando com a vida. O tiro que 

acertou a escrava teria sido desferido “com uma arma especial de Ambrósio Pinto d’Almeida, 

a qual este trucera da Bahia para os barulhos d’este termo”, completou José Neto de 

Miranda.78   

O “Bundões” referido pela testemunha era o apelido de uma antiga família e naquele 

contexto reuniam-se a eles muitos garimpeiros de Santo Inácio e de diversos pontos das serras 

do Assuruá. Outros registros referem-se a esses homens como “a quadrilha dos 

Emerencianos”, visto que no grupo figuravam: “Manoel, Agostinho, Pedro, Candido e 

Hermenegildo, filhos da Emerenciana, conhecidos por Bundões”.79 Eles viviam sob as ordens 

do alferes Bento José de Brito e consta que costumavam se agregar, nas lutas políticas locais, 

àquela parcialidade que melhor pagasse. É certo que nos anos 1870, até pelo menos os 

grandes barulhos que ocorreram em Xique-Xique quatro anos antes da morte da escrava 

Maria, em 1882, os “Bundões” ainda não havia se aliado ao grupo Marrão, de Manuel 

Martiniano de França Antunes, como constatou o capitão do corpo de polícia da província, 

Durval Vieira Aguiar, em sua visita à vila para intermediar a paz: “Nesses acontecimentos 

estavam unidos à parcialidade Pedra, e tinham em armas uns 300 jagunços, capitaneados pelo 

célebre alferes Bento, que tinha força imperiosa sobre eles”.80 

Antes de prosseguir com a história da morte da escrava Maria é oportuno discutir 

alguns aspectos antecedentes da cultura política da gente de Xique-Xique e como essa política 

foi marcada pela prerrogativa da violência. O período eleitoral era sempre o ponto alto da 

discórdia e baluarte dos mais terríveis acontecimentos, mesmo antes da instalação da vila. Por 

                                                 
77 Idem, Ibidem, fl. 20. 
78 Idem, Ibidem. 
79 APEB, SCP, Justiça, maço 2.292, Correspondência de Juízes (1856-1876), Chique-Chique, 10 nov. 1876; 12 
set. 1877. 
80 AGUIAR, Descrições práticas, p. 56.  
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ocasião das eleições de 1829, que talvez fosse para a Câmara da vila do Urubu, da qual 

Xique-Xique ainda fazia parte, o vigário Aniceto Elias da Silva reclamou indignado contra a 

corrupção da política local. O epicentro das reclamações se concentrava na figura do capitão-

mor Álvaro Antônio de Campos, que seria eleito poucos anos depois para a primeira Câmara 

de Xique-Xique na condição de presidente.  

Em 1829, Álvaro Antônio de Campos figurava “em todos os negócios de seu termo, 

quer abertamente, quer por interposta pessoa” e “pretendeu cabalar para sahirem nomeados 

para vereadores os que elle tencionava”, denunciou o vigário. Para isto contava “segura a 

vontade dos juízes, que nas paragens centraes são míseros escravos do caprixo dos Capitaens 

Mores”, continuava a denúncia. Valendo-se de seu posto e do fato de que o juiz ordinário (que 

presidiria a mesa eleitoral) era seu cunhado, ele teria arranjado para que a assembléia se 

reunisse na “quarta-feira de trevas”, 15 de abril de 1829, sem a afixação da lista geral dos 

votantes, como determinava a lei. Como participante do processo eleitoral, o vigário Aniceto 

Elias da Silva reclamou da ilegalidade do fato e o capitão-mor parece ter recuado, ainda que 

apenas alguns passos. Na versão do vigário, a assembléia se reuniu poucos dias depois, no 

domingo de Páscoa, 19 de abril de 1829, sendo divulgada uma lista de votantes incompleta 

apenas três dias antes, no feriado da quinta-feira santa, sem a lista parcial do juiz de paz da 

Capela de Brumado. Neste prazo não pôde ser feita uma divulgação efetiva da eleição, da 

mesma maneira que não houve tempo hábil para que muitos votantes se deslocassem de 

outros pontos mais distantes do município. Teria havido ainda a conivência do juiz de paz da 

matriz, “que afixou os nomes dos cidadãos de Brumado” que lhe pareceram convenientes.81 

Outros registros da época apontam várias condutas reprováveis do juiz ordinário 

Fecundo José Martins Sampaio, cunhado do capitão-mor, a começar pela própria maneira pela 

qual conseguira a função na justiça local: 

 

Daqui datou empenhar-se esse mesmo atrabiliário com seo cunhado Capitão Mor 

para conseguir a vara de Juiz ordinário desse Julgado; conseguio seos intentos, 

tomou posse, arranjando-se a demissão do que servia antes de findo o seo tempo, 

porque, Excellentíssimo Senhor, assim o quiz o Capitão Mor, e hum Capitão Mor no 

Certão é um Vizir, que somente tem por Ley seo capricho.82   

 

                                                 
81 APEB, SCP, Religião, maço 5213, Vigários (1824-1846), Ofício do vigário Aniceto Elias da Silva ao 
presidente da Província, 3 jun. de 1829. 
82 APEB, SCP, Justiça, maço 2.291, Correspondência de Juízes (1829-1864), Chique-Chique, 18 set. 1829. 
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A acusação fora feita pelo juiz de paz suplente, Egídio José de Carvalho, que 

enumerou em várias páginas manuscritas o desvio de conduta do juiz ordinário, apoiado pela 

força do cunhado: “tudo pode o respeito colossal e o dinheiro dos Capitães Mores, que no 

Certão são os mais potentados”, dissera. Enquanto isto, Fecundo José fazia e acontecia, 

segundo o juiz de paz: vivia continuadamente bêbado, tornando-se nestas ocasiões “o mais 

furioso que pode caber na expressão”, e por isto fora preso várias vezes, em diversas partes, 

sempre fugindo das prisões; inventava imaginariamente dívidas ativas suas “e com o poder da 

força, de ameaças e de jurisdição” cobrava-as, “roubando assim descaradamente a não 

poucos”; comprava o que queria, e nada pagava, aterrando os seus credores; usufruía o 

dinheiro dos órfãos e ausentes da Fazenda Pública e até arrematava bens dos órfãos e ausentes 

pelo preço que queria. Estas foram apenas algumas das irregularidades apontadas. E o juiz de 

paz viajou até a capital, abandonando o seu posto e a sua residência, para representar estas 

queixas diretamente ao governo. Ele pedia que se mantivesse na vila um “destacamento de 

primeira linha” que em nada fosse “sujeito ao capitão-mor”, para conter os excessos de 

homens ligados ao juiz ordinário, cujas atitudes motivaram a retirada de muitos moradores, a 

ponto do arraial achar-se quase “convertido em um deserto” na época: “e os poucos que ainda 

dentro delle se conservão padecem os horrôres da mizeria, porque os lavradores e mais 

pessôas que negocião os generos necessarios à vida tem adquirido com razão tamanho terror 

que nenhum ouça aportar aquelle lugar”, completava Egídio José de Carvalho. 83 

O capitão-mor Álvaro Antônio de Campos era casado com Benedita Silveira de França 

Antunes, que viria a ser a tia-avó de Manoel Martiniano de França Antunes, chefe do grupo 

Marrão. Benedita Silveira era irmã do comendador Militão Plácido de França Antunes. Da 

sede de sua fazenda Caroá, localizada na margem esquerda do rio São Francisco, em terras de 

Remanso, durante décadas Militão Plácido dominou politicamente vasta região do vale do São 

Francisco e, partindo das instâncias de poder de Pilão Arcado, estendeu sua rede de 

influências também pelas áreas de Remanso, Sento-Sé, Xique-Xique e, talvez, até Santo 

Antônio do Urubu, onde tinha propriedades no arraial de Bom Jardim. O caso que mais 

mobilizou reforços contrários às suas práticas foi a sangrenta luta contra a família Guerreiro 

que, por mais de cinco anos, na década de 1840, atraiu as atenções das autoridades provinciais 

para aquela região, para onde foram enviadas várias forças expedicionárias, que não 

conseguiram evitar que muito sangue se derramasse, dos dois lados.  

                                                 
83 Idem, Ibidem. 
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Quando Richard Burton viajou pelo grande rio, em 1867, Militão Plácido era falecido 

havia cerca de sete anos, mas sua fama ainda corria e correria por muito tempo. Na vila de 

Barra, Burton viu “uma de suas vítimas que perdera ambas as mãos” e ouviu “falar de outro 

homem que, devido a uma ofensa mais seria, ele capara”.84 Em um processo movido na 

justiça de Xique-Xique, em 1863, um cidadão de Remanso, contemporâneo de Militão 

Plácido, lamentaria que este “baixou à sepultura sem que em tempo algum seus desejos 

fossem contrariados”.85 Pelas histórias que ouviu nas vilas ribeirinhas, Richard Burton 

concluiu que como se dizia “a respeito de um certo St. Paul da Escócia”, Militão merecia o 

epitáfio: “Aqui jaz aquele que nunca temeu a face do homem”.86  

Essa tradição de valentia propalada a partir da figura de Militão Plácido marcou o 

cotidiano vivido naqueles municípios ribeirinhos. Aquela era realmente uma terra de “gente 

de sangue no olho”, como resumiu Wilson Lins. Em Xique-Xique, por ocasião da criação da 

vila, já havia uma crescente disputa entre o capitão-mor Álvaro Antônio de Campos e os seus 

aliados, incluindo a ampla parentela dos França Antunes, e Ernesto Augusto da Rocha 

Medrado, ligado por matrimônio aos Castelo Branco, que por sua vez eram unidos também 

por casamento aos Guerreiro, de Pilão Arcado, adversários políticos e depois inimigos 

declarados dos França Antunes.  

Em 1833, ano anterior à primeira eleição para a Câmara Municipal, o juiz de paz 

Manoel Neto Martins apontava ao capitão-mor Álvaro Antônio de Campos a importância de 

se apressar a instalação da vila e com ela a criação da Guarda Nacional local, “para ver se 

assim temos polícia neste lugar”, dissera indignado. O motivo de sua indignação vinha do 

afrontamento à sua autoridade praticado por Ernesto Augusto e alguns aliados pelo menos em 

duas ocasiões, no final daquele ano. Na primeira ocorreu que em 11 de novembro, “pelas 

quatro horas da tarde”, entrou no julgado “um séqüito de homens armados”, sendo cabeças 

“Ernesto Augusto da Rocha, Antônio Joaquim de Novais Sampaio e Francisco Antônio da 

Rocha”, todos moradores no lugar chamado Pedras, de onde saíam todas “as ruínas para esse 

termo”, dissera o juiz de paz. O objetivo foi soltar o preso João Batista, que se achava 

sumariado e sob a sua custódia. Em outra ocasião, poucos dias depois, um grupo de seis 

                                                 
84 O capitão inglês concluiu que Militão Plácido de França Antunes havia falecido em 1865, mas na verdade ele 
faleceu em 20 de dezembro de 1860, conforme o seu inventário. BURTON, Viagem de canoa, p. 272; APEB, SJ, 
IT, n° 03/1003/1472/16, Inventário de Militão Plácido de França Antunes, Remanso, 1862. 
85 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;  FERREIRA, Os laços de 
uma família, p. 201. Outros aspectos da vida de Militão Plácido de França Antunes podem ser vistos em LINS, O 
Médio São Francisco, pp. 49-50. 
86 BURTON, Viagem de canoa, p. 272. 
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eleitores, entre eles os três envolvidos no episódio anterior, voltaram a atacar Manoel Neto 

Martins, tomando-lhe alguns ofícios endereçados à Câmara e ao juiz municipal.87  

Estes episódios já traduziam o espírito que animaria as disputas para as vagas no 

legislativo que se formava. A Câmara Municipal era para aquelas vilas a mais importante 

instituição, onde representantes de algumas famílias dominavam ano após ano. Em Xique-

Xique, de certo como em qualquer outra vila do sertão, ao longo do processo que antecedeu a 

sua formação enquanto município autônomo houve a sedimentação de um grupo que 

concentrava em suas mãos terras, escravos, produção agrícola, criação de gado e comércio e 

que, através de uma rede de garantias, fidelidades e proteções, consolidou-se 

progressivamente no poder. Esta consolidação refletia-se na repetição sucessiva de alguns 

nomes de família na história política local.  

O primeiro corpo administrativo criado em Xique-Xique correspondeu amplamente a 

essa perspectiva e refletia, de maneira nítida, a estruturação da sociedade. Os membros das 

famílias principais, todos velhos conhecidos nos cenários de exercício de autoridade e no 

cotidiano sociopolítico do lugar, foram exemplarmente escolhidos para as funções do 

legislativo, numa atitude de certo modo até conciliatória das velhas rixas familiares. Lá 

estavam: o capitão-mor Álvaro Antônio de Campos, o capitão Bernardo de Magalhães e 

Sousa, Ernesto Augusto da Rocha Medrado, Antônio Joaquim de Novais Sampaio, Manoel 

Neto Martins, João Xavier da Costa e Francisco Antônio da Rocha.88  

Álvaro Antônio de Campos e Bernardo de Magalhães e Sousa estavam investidos de 

funções militares desde pelo menos o ano de 1804, após organizar-se o Terço das Ordenanças 

de Xique-Xique, sob o comando de Ângelo Custodio da Rocha Medrado, pai de Ernesto 

Augusto. Este também entrou para os quadros da milícia local, como comandante superior da 

Guarda Nacional. Eleito vereador já para a primeira legislatura, exerceu a função por três 

mandatos ininterruptos, no período de 1834 até 1844, voltando a eleger-se por pelo menos 

mais uma vez, em 1852. Álvaro Antônio de Campos elegeu-se por pelo menos três vezes, 

sendo a última também em 1852. Manoel Neto Martins, como foi visto, era juiz de paz antes 

de eleger-se vereador e nesta última função figurou por dois mandatos seguidos, entre 1834 e 

                                                 
87 APEB, SCP, maço 2.291, Correspondência de Juízes (1829-1864), Chique-Chique, 15 nov. 1833. 
88 O ofício dirigido ao governo provincial informava a distribuição dos votos: Capitão-Mor Álvaro Antônio de 
Campos – 109 votos; Capitão Bernardo de Magalhães e Sousa – 76 votos; João Xavier da Costa – 74 votos; 
Francisco Antônio da Rocha – 66 votos; Ernesto Augusto da Rocha Medrado – 59 votos; Manoel Neto Martins – 
52 votos; Antônio Joaquim de Novais Sampaio – 41 votos. APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da 
Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 23 out. 1834.  
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1840. Seu filho Francisco Neto Martins também foi vereador por pelos menos dois mandatos, 

eleito em 1840 e em 1848, aparecendo como presidente da Câmara no último período.89  

A segunda eleição para vereadores da vila, que ocorreu em 1836 (dois anos após a 

primeira), praticamente repetiu os nomes da eleição anterior. A diferença ficou por conta da 

presença de Clemente Britualdo de Magalhães, que não fez parte da primeira Câmara, e foi 

eleito com o maior número de votos para a segunda, e a ausência do capitão Bernardo de 

Magalhães e Souza. Tudo indica que este falecera durante o exercício da função, talvez até 

pouco tempo depois das eleições, já que desapareceu rapidamente dos registros das sessões da 

municipalidade. É certo que já na primeira sessão de instalação da vila, em outubro de 1834, o 

capitão Bernardo se encontrava doente e Clemente Sancho Pereira da França deve ter 

assumido a suplência pois, apesar de não figurar na lista dos eleitos, aparece entre os 

vereadores desta e de outras sessões.90 

A justiça em nível local era também uma fonte que encerrava muitos poderes, 

entrevistos nas chancelas das funções de juizes de paz, municipal e de órfãos. Conforme José 

Murilo de Carvalho, a Constituição de 1824 previa a existência de um juiz de paz, eleito pelo 

voto direto, em cada distrito do território nacional. A sua jurisdição variou ao longo do século, 

mas em geral esses homens tinham entre suas atribuições o julgamento de pequenas causas e a 

resolução de conflitos pela conciliação.91 O município de Xique-Xique tinha seis distritos de 

paz e para cada um deles se elegia um juiz.  

Aos juizes municipais cabiam atribuições mais amplas. Além de substituírem o juiz de 

direito, em caso de impedimentos ou faltas, podiam executar na jurisdição do município as 

sentenças e mandados e exercer cumulativamente a função de delegado de polícia. Por vezes 

um juizado permanecia vago durante meses e mesmo anos, enquanto os juizes substitutos 

julgavam os casos. Os indicados não precisavam ter formação jurídica, não tinham mandato e 

nem recebiam salário, mas a lei especificava que deveriam ser “cidadãos notáveis do lugar por 

sua fortuna, inteligência e boa conduta”.92  

Sob muitos aspectos, ser juiz de órfãos também era bastante interessante e, 

dependendo dos envolvidos, o cargo poderia ser usado como expediente para o 

                                                 
89 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834-1879), Chique-Chique, 16 nov. 1836. 
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enriquecimento. Cabia a estes homens tratar de todos os assuntos ligados aos interesses dos 

menores, especialmente no que dizia respeito à execução de inventários e administração da 

pessoa e dos bens daqueles que tivessem idade inferior a 21 anos e não tivessem sido 

emancipados. Muitas vezes os bens dos órfãos e dos herdeiros ausentes, ou uma parte deles, 

eram convertidos em dinheiro através de leilões. Este dinheiro era recolhido ao cofre dos 

órfãos e ausentes, sendo normalmente repassado a outras pessoas como empréstimos a juros, 

ficando sob o critério do juiz de órfãos a decisão de quem podia ou não tomar o empréstimo. 

Como naquele caso do cunhado do capitão-mor Álvaro Antônio de Campos, não era raro 

acontecer de os juizes serem acusados de apoderarem-se do dinheiro, acusações que se 

estendiam também a outros ocupantes de cargos públicos a eles ligados, como o coletor das 

rendas e o curador geral.93 

O mesmo padrão das proteções e fidelidades foi continuamente seguido nas indicações 

para os cargos da estrutura judiciária de Xique-Xique. Os nomes apresentados ano após ano 

tinham uma vinculação estreita com os vereadores eleitos, quando não se tratava deles 

próprios – visto que as estratégias locais abriam caminho para o acumulo de funções – ou de 

gente de suas próprias famílias. Conforme Isnara Ivo, o controle da administração pública nas 

vilas do interior, traduzido nos homens eleitos para as funções da Câmara, significava também 

o controle sobre as demais funções públicas do lugar, “uma vez que a influência do grupo 

político vencedor definia desde a escolha do coletor de impostos até a indicação do nome do 

professor de primeiras letras do Município”.94 A título de exemplo, no final dos anos 1860, o 

partido Marrão denunciava o monopólio exercido pelo partido Pedras, que estava “de posse 

de todas as posições, desde o meeirinho até o Juiz de Direito da Comarca, chefe do mesmo, 

que em tudo o dirige e instrui”.95 O juiz de direito nesta época era José Alfredo Machado, 

genro de Ernesto Augusto da Rocha Medrado, realmente tido como chefe dos Pedras, ao lado 

do velho José Rufino de Magalhães, considerado o fundador.    

De toda sorte, este monopólio ficou bastante explícito na proposta para juízes 

municipal e de órfãos da primeira administração. O primeiro indicado para juiz municipal, o 

mesmo José Rufino de Magalhães, foi definido como “homem probo, negociante”, que servia 

à vila na função de “comandante de esquadra das guardas municipais” e não por acaso era 

                                                 
93 Sobre o papel dos juizes de órfãos ver FARIA, A Colônia em movimento, p. 183; CHEQUER, Raquel Mendes 
Pinto. Negócios de família, gerência de viúvas: senhoras administradoras de bens e pessoas (Minas Gerais, 
1750-1800). Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002, pp. 73-80. 
94 IVO, Isnara Pereira. Poder local e eleições na Imperial Vila da Vitória durante o século XIX. Varia História, 
n° 24, pp.126-148, Belo Horizonte: UFMG, janeiro/2001, p.138. 
95 APEB, SCP, maço 1.464-2, Correspondência da Câmara (1864-1889), Chique-Chique, 10 jan. 1870.  
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filho natural do capitão Bernardo de Magalhães e Sousa, segundo vereador mais votado, de 

seu encontro com “D. Francisca Romana da Rocha”.96 Antônio Joaquim de Novais Sampaio, 

o segundo indicado, foi definido como “homem probo, proprietário” e que vivia “de suas 

agências”, que vinha servindo à vila nas funções de comandante de esquadra, de eleitor, de 

juiz de paz e exercia naquele momento a vereança na Câmara Municipal. Era também parente 

do vereador Ernesto Augusto da Rocha Medrado por parte da mãe deste, Efigênia Rita de 

Novais Sampaio. Em terceiro lugar foi indicado Francisco Antônio da Rocha, classificado 

também como “homem probo, proprietário” que vivia “de suas agências”, era “eleitor de 

paróquia” e também vereador naquele momento. Ele tornara-se genro do capitão Bernardo 

talvez por volta desta mesma época, casando-se com sua filha Leolinda Custódia, e também 

devia ter algum parentesco com os Rocha Medrado, pois residia na fazenda das Pedras.97  

Para juiz de órfãos os três respectivamente indicados foram: Porfírio Bernardo 

Martins, descrito como “homem probo”, que servira à vila como juiz ordinário e comandante 

de esquadra e que era filho do vereador Manoel Neto Martins; Clemente Sancho Pereira da 

França, também qualificado como “homem probo, proprietário”, que exercera as mesmas 

funções do primeiro indicado; e por fim, repetiu-se a indicação do vereador Francisco 

Antônio da Rocha.98 

Em Xique-Xique, não só as relações públicas costuravam-se continuamente entre as 

famílias principais. As alianças familiares trafegavam do público ao privado, dos arranjos 

políticos para os laços de parentesco. O filho do capitão-mor Álvaro Antônio de Campos, 

Antônio Antunes de Campos, de seu casamento com Benedita Silveira de França Antunes, 

entre o final dos anos 1830 e o início da década seguinte casou-se com uma filha do capitão 

Bernardo de Magalhães, Francisca Ermelinda de Magalhães. Posteriormente, uma das filhas 

do casal Antônio e Francisca Ermelinda, Messias Antunes de Campos Rocha, casou-se com o 

primo Gustavo de Magalhães Rocha, que era filho da outra filha do capitão Bernardo de 

Magalhães, Leolinda Custódia e de Francisco Antônio da Rocha. Também um filho do 

vereador Manoel Neto Martins, Raimundo Neto Martins, foi casado com uma filha de 

Clemente Sancho Pereira da França, que exerceu a suplência do vereador Bernardo de 

Magalhães. Isto para citar apenas alguns exemplos. 

                                                 
96 Conforme Vieira Júnior, na ausência de um exército regular, o domínio de “Sua Majestade” na Colônia se 
amparava nas iniciativas e forças militares dos potentados locais, traduzidos, sobretudo, na figura do capitão-
mor, principal encarregado de administrar a justiça. O capitão-mor dividia os habitantes da vila em esquadras (de 
25 homens cada) e indicava o comandante de cada esquadra, o que poderia dar posição estratégica para sua 
família e aliados no comando das armas na região. VIEIRA JÚNIOR, Entre paredes e bacamartes, pp. 218-219.  
97 APEB, SCP, DA, maço 1464-1, Correspondência da Câmara (1834/1879), Chique-Chique, 27 out. 1834. 
98 Idem, Ibidem. 
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A ênfase na condição de “eleitores” dos candidatos aos cargos da justiça tinha sua 

razão de ser naquele contexto de voto censitário, pois dizia respeito à própria definição do 

exercício da cidadania. Entre as prerrogativas exigidas para participar das eleições, ser 

“eleitor” significava também possuir uma determinada renda anual que, de acordo com a 

Constituição de 1824, era de no mínimo 100$000, subindo para 200$000 a partir de 1846.99 

José Murilo de Carvalho relativiza a limitação ao exercício do voto, considerando que a maior 

parte da população trabalhadora ganhava mais de 100$000 por ano e exemplificando que, em 

1876, o salário mínimo dos servidores públicos era de 600$000 anuais. Mas decerto isto não é 

um dado que possa ser generalizado para as diversas realidades do Brasil, como demonstra 

Isnara Ivo. Na Imperial Vila da Vitória, diz esta autora, “em razão do pequeno número de 

funcionários públicos e da pouca mão-de-obra empregada na agricultura de subsistência e na 

criação de gado, a participação política local em função do voto censitário era muito reduzida 

e estava circunscrita aos grandes proprietários e comerciantes do Município”.100 

   Também pode-se afirmar que, se na região cafeeira de Paty do Alferes a quantia de 

100$000 exigida dos eleitores para as eleições primárias era “relativamente pequena para os 

padrões da época”, como assegura Mariana Muaze, no contexto da pecuária do sertão do São 

Francisco não era assim tão pequena.101 No ano anterior à Constituição Imperial, em 1823, 

uma casa em Xique-Xique “de telhas com seis quartos e duas salas” valia menos que isto, 

70$000, e na mesma época era possível adquirir com essa quantia de 100$000, em média, 20 

cabeças de gado bovino.102 Mesmo com o passar do tempo e com a desvalorização da moeda 

no processo inflacionário essa renda mínima anual exigida continuava inacessível para a 

maioria dos habitantes. Como citei em outro momento, em 1852, a relação dos cidadãos 

elegíveis e votantes do município era de 1.500 homens, alistados conforme os distritos de 

domicílio. Na mesma época, 100$000 ainda possibilitava comprar em média 15 cabeças de 

gado bovino ou ainda 156 cabeças de ovelhas – ou conforme a preferência, o mesmo número 

                                                 
99 Uma lei votada em 1846, ilegalmente mandava calcular a renda em prata o que equivalia a dobrar o valor da 
renda de 100$000 para 200$000. CARVALHO, José Murilo. A construção da ordem: a elite política imperial. 
Teatro de sombras: a política imperial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 394. 
100 CARVALHO, José Murilo de. Desenvolvimiento de la ciudadania en Brasil. México: Fondo de Cultura 
Econômica, 1995, p. 24. Apud IVO, Poder local e eleições na Imperial Vila da Vitória, p.136. Em outro trabalho 
Carvalho argumenta sobre o liberalismo da Constituição do Brasil que “exigia pequena renda de 100 mil-réis” 
para se ter direito ao voto, e como conseqüência “nas eleições primárias votava um grande número de pessoas”. 
CARVALHO, Cidadania, p. 5.  
101 MUAZE, Mariana de Aguiar Ferreira. O Império do Retrato: família, riqueza e representação social no Brasil 
oitocentista (1840-1889). Tese (Doutorado em História), Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006, p. 132. 
102 A casa avaliada em 70$000, em 1823, pertencia ao proprietário e negociante Teobaldo José de Carvalho. 
APEB, SJ, IT, n° 07/3119/13, Inventário de Teobaldo José de Carvalho, Xique-Xique, 1823. 
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de cabras – e ainda sobravam uns trocados. Nesta época a renda mínima exigida já era o 

dobro.103 

Em uma frase já célebre Sérgio Buarque de Holanda resume que “a democracia no 

Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido”.104 Revendo as premissas do voto censitário 

e, particularmente, a corrupção que marcava as eleições é exatamente esta a sensação que fica. 

No entanto, vale dizer que naquele contexto o Brasil não era uma exceção. Conforme Neila 

Nunes “os padrões internacionalmente praticados eram elitistas e excluíam parte significativa 

da população que estava na base da pirâmide sócio-econômica”.105 José Murilo de Carvalho 

defende mesmo que a legislação brasileira sobre as eleições, “na parte que se refere a 

amplitude do sufrágio, era das mais liberais da época se comparada à dos países europeus”. 106 

Na França e na Inglaterra, por exemplo, a participação eleitoral era reduzida durante boa parte 

do século XIX e, neste último país, críticas semelhantes às que se faziam no Brasil também 

denunciavam a política viciada da “motivação material” que “subordinava” votantes a 

elegíveis. 

A qualificação dos cidadãos participantes do processo eleitoral em Xique-Xique 

permite algumas considerações sobre a definição da cidadania no município, ou seja, de quem 

podia votar e ser votado. A relação de 1852 foi organizada seqüencialmente por nome, idade, 

estado civil, profissão e, por fim, a condição de elegível ou votante. Dentre os diversos 

equívocos e as evidentes repetições de nomes – sobre as quais não se pode ter muito controle 

em vista do notável costume dos vários homônimos numa mesma família – houve um erro na 

contagem e, na verdade, tratava-se, presumidamente, de 1.499 cidadãos e não os 1.500 

divulgados. A idade mínima exigida era de 25 anos. No entanto, menos de 13% estavam na 

faixa etária entre 25 e 29 anos. Cerca de 50% dos homens alistados tinham entre 30 e 39 anos, 

o que é compreensível em virtude da exigência da renda mínima, que excluía os mais jovens 

ainda em busca de alguma segurança. Do total de cidadãos alistados, a grande maioria foi 

identificada profissionalmente como “lavrador”, 1.008 homens, ou seja, mais de 67% dos 

qualificados para as eleições. Porém, significativamente, pouco mais de 6% dos lavradores 

eram considerados elegíveis, 66 cidadãos. Entre os elegíveis estava a maior parte dos 

“negociantes” e “proprietários”, evidentemente. Do total de 318 elegíveis, 167 eram 
                                                 
103 Em inventários de 1851 e 1852 o preço da cabeça de gado esteve entre 6$000 e 7$000, já o preço das ovelhas 
e cabras era em torno de $640 cada cabeça. APEB, SJ, IT, n° 07/3127/18, Inventário de Fulgência Pereira de 
Carvalho, Xique-Xique, 1851; n° 07/3127/15, Inventário de Joana Nunes da Cruz, Xique-Xique, 1852.  
104 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.160. 
105 NUNES, Neila Ferraz Moreira. A experiência eleitoral em Campos dos Goytacazes (1870-1889): freqüência 
eleitoral e perfil da população votante. Dados – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, vol. 46, n° 2, pp. 
311-343, 2003, p. 312. 
106 CARVALHO, Cidadania, p. 5-6. 
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negociantes e 60 proprietários, que juntos representavam mais de 71% da categoria. A tabela 

a seguir resume a participação e o perfil profissional dos 1.499 homens qualificados na época. 

TABELA 16 
QUALIFICAÇÃO DOS CIDADÃOS ELEGÍVEIS E VOTANTES, POR PROFISSÃO (1852)  

PROFISSÕES ELEGÍVEIS VOTANTES TOTAL

Lavrador   66 942 1008 

Negociante 167 23 190 

Proprietário 60 1 61 

Criador 3 45 48 

Indústria* 5 43 48 

Alfaiate 5 26 31 

Carpinteiro/Carapina 0 30 30 

Sapateiro 1 20 21 

Ourives 2 15 17 

Ferreiro 1 14 15 

Estafeta 3 6 9 

Não identificada** 1 6 7 

Agências*** 0 4 4 

Pedreiro 0 3 3 

Professor 1 2 3 

Tabelião Público 1 0 1 

Pároco 1 0 1 

Vaqueiro 0 1 1 

Tropeiro 1 0 1 

TOTAL 318 1181 1499 

Fonte: APEB, SCP, Justiça, maço 2291, Juízes de Chique-Chique (1829-1864), Qualificação dos Cidadãos 
Elegíveis e Votantes do Município da Va. de Chique-Chique, 18 jan. 1852. 
*Na categoria “indústria” decerto estava o beneficiamento de matérias primas regionais – o caroá, a tabua e a 
palha do buriti, utilizados para o fabrico de chapéus, cestos, esteiras, entre outros artefatos; a imbira, que servia 
“de estopa para calafeto das embarcações”; os artefatos de couro curtido; as velas de carnaúba; o azeite de peixe 
e de mamona; a borracha de mangabeira; a cal e a tabatinga usadas nas construções; a extração do sal, etc. 
** Refere-se a sete casos em que as abreviaturas das profissões indicadas não permitiram sua identificação. 
***O termo “agências” remete a expressão geral “vive de suas agências”, muito utilizada na época, mas que não 
indica uma ocupação específica. Podia referir-se ao comércio, visto que a explicação “tratando de suas agências” 
e “tratando de agenciar seus negócios”, foi associada a alguém que estava fora da vila, em viagem. 
 

Vale lembrar que as mulheres, assim como os escravos, evidentemente, eram alijadas 

de participação. É evidente também que esses processos de alistamento, que eram organizados 

a partir do juiz de paz de cada distrito, sofriam a influência do jogo de interesses dos grupos 

locais. Ali, o processo eleitoral – do alistamento à contagem dos votos – pautou-se pela 

arbitrariedade. A violência contra os adversários, a falsificação das atas, a compra de votos, 

eram apenas algumas das estratégias amplamente utilizadas. 
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Em paralelo à questão das disputas políticas locais, sempre sujeitas ao uso da força, as 

fontes sugerem que a violência era costumeira no sertão do São Francisco e esteve entranhada 

na realidade social de Xique-Xique por todo o período estudado. A presença constante de 

armas nos inventários, fato também constatado por Antonieta Miguel na Imperial Vila da 

Vitória oitocentista, reforça a idéia do caráter violento daqueles territórios da pecuária.107 Em 

1867, quando Burton viajou pelo interior do município de Xique-Xique dirigindo-se ao arraial 

de Santo Inácio, não deixou de observar que todos os homens encontrados no caminho 

estavam armados e que a “maior parte deles conversava sobre um recente assassinato em três 

atos: uma cachaçada, uma facada e um tiro”.108 Foi por volta desta mesma época que ocorreu 

uma espécie de oficialização dos dois grupos rivais em partidos políticos e a partir daí a 

violência parece ter se institucionalizado, estendendo-se a prática de crimes em nome de um e 

outro grupo por muitos anos.109  

A instabilidade política tornou-se então um dos principais agentes legitimadores da 

prerrogativa dos assassinatos e agressões de todo tipo, como instrumentos de resolução das 

tensões e conflitos entre os diferentes interesses. O próprio ritual de batismo dos partidos, 

com a escolha dos nomes – Pedras e Marrão – já fornecia a medida das disputas. O nome 

Pedras, do grupo que se intitulava de “liberal” desde a sua formação, decerto era uma 

referência à fazenda das Pedras, domínio das famílias Castelo Branco e Rocha Medrado, às 

quais um dos chefes do grupo, o bacharel José Alfredo Machado, era unido por matrimônio, 

assim como o seu irmão Fernando Olímpio Machado. Marrão, por seu turno, significa 

justamente um “grande martelo de ferro”, utilizado, sobretudo, para quebrar “pedras” e o 

nome, portanto, era muito apropriado para o grupo oponente, que se dizia “conservador”.110 

Na concepção dos próprios envolvidos havia uma associação dos grupos recém-criados com 

aqueles que disputavam a política local em outros tempos. Quatro vereadores e suplentes 

Marrões, analisando no “calor da hora” as disputas locais, negavam a idéia de existir em 

Xique-Xique partidos políticos, visto que os dois grupos eram “da mesma crença”.  

 

Consta geralmente que nesta Villa existem dous partidos, o que em nosso entender 

não é exato, porque partidos não podem haver quando a elles não existão bandeiras 

                                                 
107 MIGUEL, Vida material e cotidiano, p. 96. 
108 BURTON, Viagem de canoa, p. 263. 
109 Um ofício de 1878, de vereadores do partido Pedras dizia: “Este Município, como muitos outros do Rio de 
São Francisco, desconhecia a arte dos partidos políticos, que só em meados de ano de 1866 se descriminarão 
com os epítetos de Pedra e Marrão, aquele correspondente à idéia Liberal e este à Conservadora.” APEB, SCP, 
DA, maço 1.464-2, Correspondência da Câmara (1864-1889), Chique-Chique, 4 set. 1878. 
110 SÉGUIER, Jayme (org.). Diccionário prático illustrado: novo diccionário encyclopédico luso-brasileiro. 3ª 
ed. revista. Porto: Livraria Chardon, 1931, p. 712.  
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disputando-se uma idéia política, e quando ambos são da mesma crença; existe sim 

um grupo de pessoas que em outras épocas afastadas ocupavão effectivos e por isso 

inimigos pessoais e rancorosas dos que as ocuparão, e que incitados pelo Dor. Juis de 

Direito desta Comarca José Alfredo Machado, chefe do grupo denominado Pedra, 

procurão não vencer e sim o aniquilamento e extermínio de seos adversários, que 

para defenderem-se formarão o que denominarão Marrão.111 

 

Isto reforça a idéia de que, mesmo sob a égide de liberais e conservadores que se 

procurou imprimir às disputas locais, a motivação dessas disputas ainda se ligava à ingerência 

antiga de algumas famílias na instância política. Conforme Viera Júnior, a base da 

administração imperial, nos primeiros anos, “seguia ainda a estratégia colonial de apostar nas 

grandes famílias para consolidar sua presença nas vilas e municípios brasileiros”.112 Em 

Xique-Xique esta atitude ainda influenciaria fortemente a vida política nos últimos anos do 

Império, talvez até alcançando a República e caminhando com ela pois, sob o pano de fundo 

dos partidos locais, se aglutinavam interesses familiares, havendo mesmo uma forte 

intersecção entre a autoridade pública e o poder das famílias proprietárias.  

O bacharel José Alfredo Machado assumiu o cargo de juiz de direito da comarca de 

Xique-Xique em novembro de 1861, removido da comarca de Rio Pardo, em Minas Gerais, 

por decreto imperial de três de agosto do mesmo ano.113 Não foi possível descobrir qual era a 

sua origem e se os seus familiares eram de Xique-Xique ou mesmo daquela região do São 

Francisco. As fontes se reportavam apenas ao irmão Fernando Olímpio Machado, que 

também se uniu por matrimônio à família Castelo Branco. Tudo indica também que o 

bacharel não chegou a conhecer aquele que seria o seu sogro, Ernesto Augusto da Rocha 

Medrado. O casamento com Ana Joaquina Bela da Rocha Medrado Castelo Branco ocorreu 

em dezembro de 1866 e Ernesto Augusto falecera entre 1859 e 1862, como expliquei no 

primeiro capítulo. O casamento ocorreu, portanto, no mesmo ano de criação do partido 

Pedras. Vale lembrar que, através do casamento, ele se unira à herdeira do maior latifundiário 

que houve no município, depois da Casa da Ponte.  

Mas se a política local unia famílias ela também separava. Os filhos do coronel José 

Rufino de Magalhães, do seu casamento com Delmira Isabel de Magalhães (irmã de Manoel 

Fulgêncio de Azevedo), eram seus adversários políticos, ligando-se ao partido Marrão. Na 

verdade, a cisão entre o pai e os oito filhos do segundo casamento parece ter iniciado ainda 

                                                 
111 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834-1879), Chique-Chique, 30 jan. 1868. 
112 VIEIRA JÚNIOR, Entre paredes e bacamartes, p. 220. 
113 APEB, SCP, Justiça, maço 2291, Correspondência de Juízes (1829-1864), Chique-Chique, 22 nov. 1861. 
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em 1857, quando José Rufino de Magalhães casou-se pela terceira vez, com Carlota Maria de 

Magalhães: “Os tais filhos começaram a desde então a desligar-se de seu pai e a causar-lhe 

acerbados desgostos, até que deu-se o extremo de uma separação completa, apenas disfarçada 

com a superveniência de partidos locais”. Esta explicação foi dada em um processo movido 

na justiça de Xique-Xique em 1873, após a morte de José Rufino de Magalhães. Na época a 

viúva Carlota, em nome de seus cinco filhos menores, demandava contra os sete enteados (um 

já havia falecido), pela propriedade de uma casa que o coronel lhes doara na ocasião do 

terceiro casamento. A viúva acusava que o ato de doação da casa “foi extorquido à boa fé do 

doador, em compensação de supostos prejuízos com o 3° consórcio”, de que reclamavam os 

enteados.114  

Seja como for, desde a criação dos partidos em Xique-Xique, os filhos, assim como o 

genro do coronel José Rufino de Magalhães estiveram do outro lado das trincheiras e Emídio 

José de Carvalho, o genro, por vezes apareceu como um “segundo homem” do partido 

Marrão, de Manoel Martiniano de França Antunes. Em janeiro de 1868, quatro vereadores e 

suplentes Marrões denunciavam o coronel por acumular os cargos de comandante superior, 

presidente da Câmara, delegado e suplente de juiz municipal. Estaria José Rufino de 

Magalhães de tal forma “magnetizado” pelo juiz José Alfredo Machado que se prestava “aos 

maiores absurdos”: “assigna quanto escreve, ou manda escrever o mesmo Doutor, ainda que 

sejão calumnias e perseguição contra seos próprios filhos e genros”, disseram eles.115 A 

tensão no seio dos Magalhães só arrefeceu após a morte do patriarca José Rufino, em 11 de 

julho de 1872. Nesta época ele ocupava a primeira suplência de juiz municipal em Xique-

Xique e a presidência da Câmara.116 

O poderio dos dois grupos locais era herdeiro de um costume antigo nos sertões do 

Brasil: a capacidade de mobilizar um grande contingente de braços armados “que garantiam o 

potencial marcial e as repercussões políticas advindas dele”, como aponta Vieira Júnior.117 Há 

muito que a formação de exércitos pessoais colocava algumas famílias e indivíduos acima de 

qualquer punição legal no médio São Francisco, ao passo em que regularmente também 

detinham posições de comando no âmbito administrativo e da justiça. Em um ano, um juiz 

                                                 
114 Os filhos de José Rufino de Magalhães do segundo consórcio com Delmira Isabel de Magalhães eram: José 
Rufino de Magalhães Júnior, Francisco da Rocha Magalhães, Maria Rosa de Magalhães, casada com Emídio 
José de Carvalho, Antônio Joaquim de Magalhães, João José de Magalhães, Ana Rita de Magalhães, Messias da 
Rocha Magalhães e Adelaide da Rocha Magalhães. APEB, SJ, Processos Cíveis, n° 80/2873/03, Libelo Cível, 
Partes: Emídio José de Carvalho, sua esposa e outros, e Carlota Maria de Magalhães e seus filhos, Xique-Xique, 
1873. 
115 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834-1879), Chique-Chique, 30 jan. 1868. 
116 APEB, SCP, Justiça, maço 2.292, Correspondência de Juízes (1865-1876), Chique-Chique, 28 ago. 1872. 
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substituto ligado aos Pedras dizia que o município tinha “o infortúnio doméstico de ser 

habitado por membros sanhudos da família Militão, cujo maior timbre é agasalhar sentenas de 

facínoras e protegel-os cegamente”.118 No ano seguinte, outro juiz substituto, porém do 

partido Marrão, acusava que no arraial de Santo Inácio e suas imediações se achava “um 

grande numero de criminozos d’este e de outros Termos, que todos só reconhecem por 

authoridade ao [...] Bacharel José Alfredo Machado e em sua auzencia ao famigerado Capitão 

Raymundo José de Britto”.119  

À parte as manobras para incriminar os adversários, amplamente utilizadas por um e 

outro grupo, abundam nas fontes referências a fugitivos da justiça que encontravam abrigo e 

proteção à sombra das propriedades daqueles que disputavam o poder na vila ribeirinha, 

compondo assim seus exércitos particulares. Traduzindo claramente este ambiente, até mesmo 

o repertório de modinhas e toadas sertanejas era enriquecido pela voz destemida do “cabra” 

que cantava: “Meu fuzil é bom, minha faca também é; não nasci para semente, tô às orde, 

coroné!”.120 E os “coronéis” locais também impunham as armas com a mesma prontidão. Em 

1872, o juiz de direito de Xique-Xique assistiu ao ataque noturno à igreja matriz, onde se 

realizariam as eleições, por “um grupo de 40 a 50 homens, todos armados a clavinotes, 

garruchas e facões”. “O que causou, porém grande admiração”, disse o juiz, “foi vir na frente 

do mesmo grupo o chefe Capm. Manoel Martiniano de França Antunes de revólver na mão e 

bem assim outros muitos seos imediatos”. Consta que, nesta época, o partido Pedras era 

senhor do colégio eleitoral e “das posições oficiais” e restava ao grupo Marrão, portanto, a 

prerrogativa da força.121 

No entanto, a transposição de imagens de todos aqueles ligados aos chefes locais como 

um bando de criminosos e facínoras desenraizados não correspondia plenamente à realidade. 

As autoridades da época não se preocupavam em fazer referência ao fato de que muitos dos 

componentes desses “bandos” eram chefes de família sem terras próprias, ou pequenos 

proprietários empobrecidos pela seca recorrente, que encontravam abrigo e proteção nos 

domínios de proprietários abastados, retribuindo com obrigações militares e com a fidelidade 

clientelista no exercício do voto. 

De todo modo, o testemunho das autoridades da época permite avaliar o significado do 

poderio militar e suas repercussões na busca por uma hegemonia política. No contexto das 

eleições primárias de janeiro de 1869, o juiz municipal substituto José Rufino de Magalhães 
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informava ao governo sobre boatos que circulavam na região de que um dos “grupos 

partidários, não contando com a maioria dos votantes nem do corpo eleitoral para a 

composição da mesa” preparava-se para pleiteá-las “à força bruta”, atacando a vila. Mais uma 

vez o ataque era atribuído ao grupo Marrão. José Rufino ponderava que o destacamento 

policial era composto de apenas 21 praças e apontava a disparidade com os supostos 

opositores: “só de Pilão Arcado, ao commando dos 4 filhos de Militão, deverão vir 200 

indivíduos experimentados nos combates que por tantos annos celebrisarão as duas margens 

do Rio S. Francisco”.122 Alguns dias mais tarde o juiz da comarca José Alfredo Machado 

também reforçava a denúncia desta “expedição fluvial” que se preparava no “outro termo de 

Remanso de Pilão Arcado”.123 

Não há uma confirmação de que este ataque se realizou, mas de fato o partido Marrão 

perdeu as eleições e José Rufino de Magalhães assumiu pela última vez o legislativo, 

falecendo no exercício da função. José Alfredo Machado, seu aliado, foi removido por decreto 

imperial de 20 de agosto de 1870 para exercer a função de juiz na distante “Comarca de 

Piratiny, na Província do Rio Grande do Sul”. O decreto de “S. M. o Imperador” concedia-lhe 

o prazo de seis meses para assumir o novo posto “com a ajuda de custo de 1:500$000”.124 É 

bastante provável que esta medida fosse uma represália ao seu engajamento, por vezes 

exacerbado, nas disputas políticas de Xique-Xique. De fato o genro de Ernesto Augusto da 

Rocha Medrado realmente desapareceu de cena, mas apenas por alguns anos. Em meados da 

década de 1870, voltaria a figurar em Xique-Xique, porém não mais na condição de juiz de 

direito, visto que as fontes daí em diante a ele se referem estritamente como “bacharel José 

Alfredo Machado”. Em 1877, uma autoridade denunciava ao governo a rede de poder que se 

estendia a partir da figura do bacharel na região e o desafio de homens a ele ligados ao poder 

instituído:  

 

Este termo, digno de melhor sorte, por muitas vezes chamou a attenção do governo 

d’esta Província para os repetidos horrores praticados por um grupo de sediosos e 

facínoras omiziados nos povoados de S. Ignácio e Gentio do Ouro, que em numero 

superior a 100 homens, sob a proteção do Bel. José Alfredo Machado, comettem a 

perto de dous annos os mais escandalosos e horrendos crimes, sem que possão as 

authoridades aqui existentes por mais esforços que empreguem, reagir aos abusos e 

punir os criminosos.125 
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As localidades da região serrana, particularmente Santo Inácio, representavam na 

época um desafio indigesto. Os homens procurados pela justiça tocaiavam a força pública do 

alto da serra que circundava o povoado, encurralando-a completamente nas ruas vazias. O juiz 

Ernesto Botelho de Andrade viu-se nesta terrível situação em maio de 1876 e, cerca de dois 

anos depois, ciente de sua impotência frente a grupos armados que continuamente impediam a 

justiça de agir em Santo Inácio e Gentio, solicitou ao governo imperial a sua remoção para 

outro termo, reiterando: “infalivelmente pedirei a minha demissão, para não ser victima”.126    

Ao longo das duas últimas décadas do período imperial, as disputas pelo poder local 

efetivaram a violência como instância privilegiada e os assassinatos e agressões vulgarizaram-

se como componente do cotidiano ribeirinho. Os desdobramentos desta experiência foram 

muitos e atingiam toda a população do município, em maior ou menor grau. Ataques e 

pilhagens, destruição de propriedades, espancamentos e mortes, raptos e estupros, foram 

constantemente reportados nas correspondências de autoridades locais ao governo provincial. 

Como citei no primeiro capítulo, a fazenda Malhada, de Manoel Martiniano de França 

Antunes, foi completamente devastada pelos seguidores da parcialidade política adversária, 

em 1882. Mas essas lutas políticas, infelizmente, atingiam também a população mais pobre. 

Um episódio triste foi relatado alguns anos antes pelo juiz de direito da comarca, Domingos 

Rodrigues Guimarães. Partindo de Remanso, o magistrado aportou em Xique-Xique no dia 29 

de maio de 1878, e na véspera chegara também o promotor público da comarca e o “major 

delegado de polícia” com uma força enviada da capital. Alguns dias depois o juiz relatou ao 

governo o cenário que havia encontrado: 

 

Encontrei essa Villa em deploravel estado: as casas, as que não foram derrubadas a 

machado, acham-se todas mais ou menos estragadas de balas, não tendo sido 

poupada nem a Egreja Matriz. O Cartório de Orphãos foi reduzido a cinzas, sendo 

encontradas intactas apenas algumas folhas dispersas de autos antigos. Os arraiais do 

Miradouro e dos Guaximins, que ficavam a pequena distancia da Villa, foram 

devorados pelas chamas. Embora compostos quasi que somente de palhoças, eram 

os referidos logares florescentes nucleos de populações laboriosas, que hoje vagam 

sem abrigo em municípios diversos.127 

  

Nesta época a situação política havia mudado e o grupo Marrão estava no poder. O 

motor das desordens era então atribuído ao grupo Pedras e seu chefe, o bacharel José Alfredo 
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Machado, que retornara à região após interregno de quatro ou cinco anos. Em 2 setembro de 

1877, evidentemente um dia de eleição, ocorrera um grande cerco à vila de Xique-Xique, que 

se prolongou em destruições e mortes pelos meses seguintes, em diversos pontos do 

município. O juiz municipal efetivo, Adolfo Carlos Sanches, reportou ao governo o desenrolar 

dos acontecimentos. As cenas narradas denotam uma verdadeira guerrilha. Como sempre, o 

número de praças do destacamento não era suficiente para qualquer medida mais enérgica. O 

juiz, em acordo com o delegado, resolveu arregimentar “pessoas do povo que estivessem 

livres e fossem amigas da ordem” distribuindo-as por diversos pontos da vila a fim de repelir 

qualquer ataque. “De fato pelas 3 horas da madrugada do dia 2 foi attacada a villa por mais de 

200 homens”, informara o magistrado. O fogo cruzado teria durado até o pôr-do-sol, havendo 

um pequeno interregno, sendo retomado à noite. Aqueles que se uniram ao juiz e ao delegado, 

certamente partidários do grupo governista Marrão, conseguiram barrar, em termos, a 

pretensão daqueles que atacaram a vila, o que indica que a sua força era igual ou superior aos 

propalados 200 homens ligados aos Pedras.128    

Dispersado o ataque, outros fatos foram se desenrolando. Na povoação do Cotovelo, 

um grupo de homens que voltava do cerco à vila teria atacado ao velho português Domingos 

Carvalho dos Santos, que foi assassinado, e roubaram-lhe “diamante, ouro em pó, prata e ouro 

lavrado, uma caixa com fazendas, porção de letras promissórias e chirographas” em soma 

superior a trinta contos de reis. Também por conta das disputas eleitorais, os arraiais do 

Miradouro e dos Guaximins foram incendiados. Os povoados de Santo Inácio, Saco dos Bois, 

Itaparica, Lagoa, Fazendinha, São João, Suacica, Curral Novo, Tranqueira e Tabuleiro, que 

continham “mais de 500 casas”, por conta de “ameaças e contínuas devassas” de salteadores 

ficaram “inteiramente desabitados” e os moradores refugiados em diferentes pontos, inclusive 

em outros municípios. Na própria vila de Xique-Xique haveria mais de 150 casas 

“abandonadas pelos seus habitantes”, após a “hecatombe do celebre dia 2 de setembro”.129 

Outros episódios parecidos foram se repetindo ao longo dos anos. Quando se 

aproximavam as eleições começavam também os preparativos para a disputa armada. Um dos 

primeiros sinais de que um dos grupos se preparava para atacar a vila era quando os 

correligionários que nela moravam se retiravam com suas famílias para alguma propriedade 

rural. Assim aconteceu em 1877. Além dos boatos que corriam a “boca miúda” de que havia 
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um grupo de homens concentrado na fazenda das Carnaíbas, há três léguas de distância da 

vila, também se verificou nos dias anteriores ao cerco “a retirada de todas as famílias dos 

representantes e sectários da parcialidade do Bacharel José Alfredo Machado para fora da 

Vila”.130 

Foi no contexto dessas disputas violentas que duraram anos que o engenheiro Teodoro 

Sampaio passou por Xique-Xique, em novembro de 1879, e sua impressão sobre a vila 

ribeirinha, evidentemente, não foi das melhores: 

 

Na ipueira ou bahia fluvial de Chique-Chique entramos a 8 de novembro, 

desembarcando no caes natural de mármore esbranquiçado sobre que repousa a 

Villa, às 9 horas da manhã. 

Como a Villa nada offerecesse de particular e interessante senão os muitos e tristes 

vestígios das ultimas desordens de que fora theatro, e aquelle bello caes natural 

formado por um calcareo branco, partimos logo para a cidade da Barra que 

alcançamos a 10, cerca de meio dia.131  

 

Cerca de 12 anos antes, quando Richard Burton por lá passou, em 1867, sua opinião 

foi muito mais favorável. Na época já se aventava nos debates políticos regionais à 

possibilidade da criação de uma nova província naquela região do São Francisco, e o capitão 

inglês apontava o papel que Xique-Xique poderia assumir na nova condição do vale:  

 

No Rio São Francisco, onde o assunto da Província número 21 é constantemente 

ventilado, cada cidade, vila ou arraial está disposta e resolvida a ser a capital. As 

grandes rivais são Januária, no sul, e Juazeiro, no norte; ambas prefeririam, segundo 

creio, permanecer como estão a aceitar uma posição subalterna. Os requisitos para 

uma capital são muitos: posição central, facilidade de comunicações com o litoral e 

com o interior, clima saudável e, se possível, terras ricas e férteis. Tendo em vista 

tudo isto, eu concederia a palma a Bom Jardim ou Xique-Xique.132 

  

Burton não entendia também o prestígio que a vila de Barra gozava na época, também 

candidata a nova capital provincial, e concluiu que sua “alta e imerecida reputação” (e a 

defesa de sua causa na questão), tinha ligação ou era “habilmente patrocinada pelo ex-

Ministro e Senador João Maurício Wanderley, Barão de Cotegipe”. Ele completava 

impiedosamente: “Esse influente conservador é filho do lugar e tem um interesse filial por sua 
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prosperidade. Minha convicção é de que a Vila é um dos piores lugares que já vi, e que só tem 

condições de ser um porto ou posto de acesso para Bom Jardim ou Xique-Xique”.133 

Independente de Xique-Xique assumir ou não a condição de capital, sua gente também 

se animava com a possibilidade da anexação do município à “província do São Francisco”. 

Em 1875, quando Britualdo Clemente de Magalhães reclamara indignado da efetivação de 

Jacob Pereira Bastos como delegado municipal, por ordem do presidente da província, não 

deixou também de demonstrar a sua ansiedade e sua crença de que a região sairia da 

administração da Bahia: “Deos traga a nova Província e nos alforrie da tutella de um Governo 

longínquo que, a cujos ouvidos chegão sempre tardios os brados de uma grande 

população”.134 

Tudo indica que, depois dos episódios violentos encenados nos últimos anos da década 

de 1870, José Alfredo Machado não tenha mais assistido à ascensão do seu partido Pedras ao 

poder local. No início dos anos 1880 ele desapareceu novamente dos autos de Xique-Xique e 

é quase certo que nem mesmo estivesse envolvido no episódio de saque e destruição praticado 

na fazenda Malhada, de Manoel Martiniano de França Antunes, em 1882. É certo que, em 

1885, o bacharel, assim como a sua esposa, já havia falecido. Um processo que corria na 

justiça de Xique-Xique relativo ao famoso episódio da Malhada denunciava como réus a 

Antônio Joaquim de Magalhães, Emídio José de Carvalho, Francisco Rocha Magalhães, 

Manoel Joaquim de Magalhães, João Sancho da França e muitos outros. Nesta época, era 

atribuída a condição de “chefe do partido Conservador”, ou Marrão, ao capitão Antônio 

Joaquim de Magalhães.135 O mais surpreendente é que, entre estes nomes pronunciados pelo 

“roubo à fazenda Malhada”, estavam os filhos e o genro do velho coronel José Rufino de 

Magalhães, o fundador do partido Pedras, que foram por muito tempo aliados políticos de 

Manoel Martiniano de França Antunes e contrários ao próprio pai e sogro. O ataque aos 

domínios de Manoel Martiniano, portanto, deve ter representado o ponto alto da ruptura entre 

os históricos correligionários do grupo Marrão. Curiosamente, o codinome de Pedras para o 

outro partido local deixou de ser usado, desaparecendo completamente das fontes. O partido 

liberal era referido em meados dos anos 1880 apenas como “Bundões” – aquele grupo das 

serras do Assuruá chefiado por Bento José de Brito, nesta época aliado de Manoel Martiniano.  

Mas as cisões entre aqueles que um dia estiveram no mesmo lado das trincheiras em 

nada minimizaram o tom das disputas. A tensão sempre latente e as lutas armadas pelo poder 
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não arrefeceram na “desafortunada” vila ribeirinha. A morte da escrava Maria, em 1886, foi 

apenas mais um dos muitos episódios violentos vividos no período. Assim como a escrava, 

várias outras pessoas perderam a vida naquele difícil mês de janeiro de 1886, tanto do lado 

dos liberais quanto dos conservadores. A vila de Xique-Xique e imediações transformaram-se 

num verdadeiro “campo de guerra”. Entre as outras pessoas que morreram estava a esposa de 

Felipe Nery Teixeira, irmã dos negociantes Félix, Ambrósio e Gracindo Pinto de Almeida, 

como referi anteriormente, também aliados de Manoel Martiniano.  

É possível também que a denúncia de Ana Leonídia de Carvalho e Azevedo contra 

Manoel Martiniano, Bento José de Brito e Inocêncio José Malaquias, pela morte da escrava, 

tenha sido articulada no seio dos Magalhães e do partido conservador. Isto é bastante 

plausível, já que um dos seus genros – José Rufino de Magalhães Júnior – era irmão dos 

homens fortes do partido na época, entre eles o deputado Antônio Joaquim de Magalhães. No 

período, os Magalhães representavam a “situação” na política de Xique-Xique e tinham o 

apoio do “conselheiro Dr. Luiz Vianna”, que teria enviado da cidade de Barra muitos homens 

para reforço nos combates. Do lado de Martiniano também havia, evidentemente, pessoas 

gradas, incluindo um renomado conservador barrense, José Ambrósio Wanderley, sobrinho do 

barão de Cotegipe.136 Uma carta atribuída a este sobrinho de Cotegipe e endereçada ao alferes 

Bento José de Brito, reproduzida na longa citação que se segue, é bastante ilustrativa de como 

se articulavam as disputas pelo poder naquela zona ribeirinha e como esta articulação 

movimentava as duas margens do rio São Francisco: 

 

Cidade da Barra, 28 de Dezembro de 1885.  

Amigo Bento. Adeos. Desejo-lhe boa saúde e de todos de sua estima. Não posso 

deixar de lhe communicar os movimentos que vejo por aqui a respeito do Chique-

Chique. Hontem á tarde o Vianna mandou uma barca para o Mata-Fome para seguir 

cheia de gente para ahi, e esta noite aqui, um offício do Bahia requisitando a força 

d’aqui; e como v. sabe que sempre fui e serei seu amigo não posso deixar passar 

essas cousas sem lhe participar, e o mesmo v. faça vêr ao nosso velho amigo 

Martiniano, e faço-lhe este positivo à toda pressa, afim de lhe prevenir para v. tomar 

toda precaução à esta barca que vai com Valentim e mais sequazes pelo rio. Hoje 

parto para a Utinga e ali estou com minhas fracas forças as suas ordens, e assim 

diga-me o que devo fazer. Diga ao nosso amigo Martiniano que elle dispõe ali na 

Utinga da minha pessoa, e tudo quanto elle precisar, afim de nós repelirmos essa 

quadrilha de ladrões, que querem nos roubarem o que é nosso; assim como v. 

disponha de mim com toda franqueza de amigo. A barca que vai com a gente é a que 
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foi minha, que eu fiz pagamento ao Dor. Dourado: hoje é do Major Guerreiro. A 

figura da barca é um cabôclo, ainda que passem de noite, para v. conhecê-la, e pelo 

mesmo portador responda-me minuciosamente o que devo fazer, pois ali na Utinga 

estou as suas ordens, por ser o, de v. amigo, attencioso e obrigadíssimo. José 

Ambrosio Wanderley.137 

 

O embate previsto na carta realmente aconteceu, estourando no dia sete de janeiro de 

1886. O encadeamento dos fatos, no entanto, é confuso e comprometido com a filiação 

partidária de quem os relatou. Em minuciosa narrativa ao presidente da província, o juiz 

municipal Adalberto Elpídio de Albuquerque Figueiredo contou como ele, juntamente com 

sua família, foi atacado em sua residência por um grupo de pronunciados, tendo a sua frente 

algumas praças do destacamento: “mal tive tempo de fugir pelo quintal para uma casa visinha, 

pertencente ao cidadão Ambrósio Pinto de Almeida, temendo ser assassinado”, dissera o 

magistrado. Também ameaçado de morte, conforme o juiz, Ambrósio já estaria preparado 

para um ataque inimigo, dispondo de armas e aliados: “na sua casa tinham entrado alguns 

indivíduos que lhe são dedicados, logo que viram aproximar-se da mesma casa o referido 

grupo”, enfatizou significativamente o juiz. Outras trincheiras também se formaram nas casas 

vizinhas, entre elas as de Felipe Nery Teixeira e de Bento José de Brito. O juiz disse ter 

conseguido romper o cerco apenas na noite do terceiro dia, nove de janeiro, fugindo por “mais 

de um kilometro pelo meio da catinga e descalço”, deixando para trás a família e abrigando-se 

justamente no Gado Bravo, território de Martiniano. Dali ele escrevera ao governo no dia 

seguinte.138 Depois de vários dias de fogo cruzado a situação ainda não havia se resolvido e, 

em 22 de janeiro, vários liberais ainda se encontravam em dificuldades, “prisioneiros na vila”:  

 

Na villa, ainda estão de Liberais, o Capitão João Batista Avelino, Gustavo de 

Magalhães Costa, Fernando Olimpio Machado, Praxedes Xavier da Rocha e o 

Capitão Liberato de Novais Sampaio, com suas respectivas famílias, e Jacob Pereira 

Bastos e Gracindo Pinto de Almeida, mas os três últimos refugiados na casa do 

Vigário Novaes e por elle protegidos sem que, todavia, tal proteção tivesse o valor 

de obstar a que roubassem os bens, pelo menos do último – Gracindo Pinto de 

Almeida.139 

 

                                                 
137 APEB, SCP, Justiça, maço 2.295, Correspondência de Juízes (1885-1889), Chique-Chique, 10 jan. 1886 
(grifo no original). 
138 APEB, SCP, Justiça, maço 2.295, Correspondência Juízes (1885-1889), Chique-Chique, 10 jan. 1886 (grifo 
meu). 
139 APEB, SCP, Justiça, maço 2.295, Correspondência de Juízes (1885-1889), Chique-Chique, 22 jan. 1886. 
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Tempos depois, uma autoridade constatou que, no contexto destes embates, “o cartório 

foi quase todo devorado pelas chamas” não se achando um só processo, inclusive aquele 

referente ao roubo da fazenda Malhada, onde figuravam como réus vários conservadores.140 

Outros documentos da época fornecem versões diferentes para os fatos ocorridos em 

janeiro de 1886. Consta que a vila de Xique-Xique fora atacada pela força de Manoel 

Martiniano de França Antunes, mesmo estando guarnecida pelo reforço de praças e outros 

homens que da vizinha Barra foram enviados pelo doutor Luiz Viana. Teria havido inclusive 

um pacto entre Martiniano e o grupo dos Bundões, pacto este que ainda traduzia amplamente 

o velho costume da pilhagem que se seguia à derrota de uma das parcialidades. A resposta de 

uma autoridade sobre denúncias de furtos de gado nas propriedades de Manoel Martiniano, no 

ano seguinte ao ataque à vila, bem esclarece a questão: 

  

Sobre devastações e furtos de gados da fazenda Malhada não me consta que tenha se 

dado um tal fato; consta-me sim que tendo vindo um encarregado do senhor Tenente 

Coronel Manoel Martiniano, de nome Celistino, incumbido de fazer retirar todo o 

gado existente na mencionada fazenda para uma outra, no termo de Remanso, 

denominada Salinas Grandes, os próprios parceiros do dito Tenente Coronel, isto é, 

os Bundões, que residião na alludida fazenda Malhada e suas circunvizinhanças, se 

oppuzerão a que se realizassem a retirada do gado – dizendo que o gado lhes 

pertencia, por que o mesmo Tenente Coronel Manoel Martiniano lhes teria dito, 

quando mandou atacar essa Villa, em janeiro do anno p. findo, que se tomassem-na 

podião ficar com tudo que nella encontrassem, e cazo não o conseguissem, a fazenda 

Malhada era para elles Bundões, pelo que não entregarão o gado por preço algum.141 

 

É bem provável que este acerto tenha de fato acontecido. Naqueles fatídicos dias de 

janeiro posições exacerbadas foram tomadas dos dois lados. Liberais acuados na vila se 

refugiaram na casa do vigário, que mesmo sendo conservador os protegeu. Por seu turno, a 

gente de Manoel Martiniano, a partir das trincheiras do Gado Bravo, privava aqueles que se 

encontravam na vila – e, portanto os conservadores – de ter acesso à água do rio, dominando 

todo o porto. Assim a escrava Maria fora morta. 

O fato de os conservadores estarem senhores da maioria das posições de poder em 

Xique-Xique certamente foi decisivo para que fosse levada adiante, na justiça local, a 

denúncia contra Manoel Martiniano de França Antunes e seus dois aliados pelo crime contra a 

escrava. Mas o processo se desenrolou sem a participação dos três, visto que os oficiais de 

                                                 
140 APEB, SCP, Justiça, maço 2.295, Correspondência de Juízes (1885-1889), Chique-Chique, 13 abr. 1886. 
141 APEB, SCP, Justiça, maço 2.295, Correspondência de Juízes (1885-1889), Chique-Chique, 3 mar. 1887. 
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justiça nunca os encontraram para entregar as intimações. Ainda assim, seguindo as 

indicações do promotor público, o juiz Bartolomeu Antunes de Oliveira Nery pronunciou aos 

três como incursos no art. 193 do Código Criminal, “sujeitos à prisão e livramento”.142  

Em 28 de junho de 1886, “pelas cinco horas da manhã, no lugar denominado 

Malhada”, a justiça chegou a Bento José de Brito, que foi recolhido à cadeia da vila. Ele era 

alferes da Guarda Nacional, nomeado em 4 de agosto de 1871, e por esse motivo tinha “foro 

privilegiado” e devia ficar “guardado com toda segurança e os privilégios que lhe competirem 

por lei no quartel da força publica”. Decerto temendo por uma investida dos seus aliados para 

livrá-lo da prisão, logo foi transferido para Salvador e, em 23 de julho de 1886, a secretaria de 

polícia da província informava a justiça de Xique-Xique que “o preso Bento José de Britto” 

estava “recolhido no forte S. Marcello à disposição desse Juízo até que seja requisitado para 

responder ao Jury”.143 Infelizmente o processo está incompleto e foi possível concluir apenas 

que o acusado de ser o autor do disparo, Inocêncio José Malaquias, também se achava preso, 

pois a última folha que restou do documento tem o seu “auto de qualificação”.144 Mas o 

alferes Bento José de Brito, apenas alguns meses após a prisão, escapara “misteriosamente” 

do forte São Marcelo, retornando ao vale do São Francisco e ao comando de sua “cabroeira” 

nas serras do Assuruá e vizinhanças.145  

Quanto a Manoel Martiniano, o processo não permite saber se chegou a ser detido pelo 

crime. Mas outros documentos da época indicam fortemente que não. Dois anos depois da 

morte da escrava Maria, ele se encontrava no município de Sento-Sé, ali residindo na fazenda 

Limoeiro, uma propriedade com cerca de cinco léguas de terras às margens do rio São 

Francisco que pertencia a sua mãe, Carolina Alves de França Antunes.146 Sua esposa Ana 

Benedita Antunes de Campos falecera no ano anterior, em dezembro de 1887, e cerca de 

quatro meses depois ele inventariou os bens do casal, instituindo procuradores para cuidar do 

assunto nas vilas de Remanso, Barra, Urubu e também Xique-Xique – onde estava a maior 

parte do patrimônio, como foi visto no primeiro capítulo.147  

Foi no desenrolar das conseqüências daquele ataque à vila de Xique-Xique e do crime 

contra a escrava Maria, portanto, que Manoel Martiniano de França Antunes se retirou para o 

município de Sento-Sé. Decorridos oito anos, em fevereiro de 1894, quando ele ditou seu 

                                                 
142 APEB, SJ, Processos crime, n° 02/68/14, Homicídio (denúncia), Réu: Manoel Martiniano de França Antunes 
e outros; Vítima: Maria de tal, Xique-Xique, 1886, fl. 33. 
143 Idem, Ibidem, fl. 39. 
144 Idem, Ibidem, fl. 42. 
145 APEB, SCP, Justiça, maço 2295, Correspondência de Juízes (1885-1889), Chique-Chique, 19 set. 1887. 
146 APEB, Livro n° 4.812, registro de terra n° 327. 
147 APEB, SJ, IT, n° 08/3462/35, Inventário de Ana Benedita Antunes de Campos, Sento-Sé, 1888. 
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testamento declarando estar em seu “perfeito juízo e saúde perfeita”, continuava residindo na 

fazenda Limoeiro, aonde veio a falecer em dezembro do mesmo ano. Como todo bom devoto 

sertanejo ele deixou para ser aplicada nos serviços da “Igreja do Senhor Bom Jesus da Lapa a 

quantia de quinhentos mil réis”. Pregando por singeleza pediu que fosse rezada uma única 

missa por sua alma, no dia subseqüente ao enterro, evitando-se “a cerimônia de missa de 

sétimo dia”. Uma última recomendação encerraria a parte dos sufrágios com o um toque nada 

sutil de ironia: “Desejo que se faça todos os esforços para que este acto do meu 

desaparecimento seja tão imperceptível como foi minha vida, o que muito recommendo”.148 

  

 

 

 

                                                 
148 APEB, SJ, Testamentos, Livro n° 1 (Sento-Sé), Testamento de Manoel Martiniano de França Antunes, Sento-
Sé, 1894, fls. 1-2 (grifo meu). 
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CAPÍTULO V 
A PARTILHA DA VIDA:  

CASAMENTOS E OUTRAS HISTÓRIAS 
 
 
 

Regulação, oficialização, controle, codificação: a instituição 

matrimonial se encontra, por sua própria posição e pelo papel que 

ela assume, encerrada numa firme estrutura de ritos e de 

interditos: de ritos, pois que se trata de publicar, quer dizer, 

tornar público e, dessa forma, socializar, legalizar um ato 

privado; de interditos, pois que se trata de traçar a fronteira entre 

a norma e a marginalidade, o lícito e o ilícito, o puro e o impuro. 

(Georges Duby) 

 

  

5.1 FAMÍLIAS E MATRIMÔNIO  

 

 Era o dia 25 de fevereiro de 1850. O capitão Juvêncio Cassiano de Campos, viúvo, 

proprietário, natural e morador na freguesia “do Senhor do Bonfim de Chique-Chique”, 

encontrava-se em seu “perfeito juízo e entendimento”, porém “bastante enfermo”. Então 

resolveu fazer suas disposições testamentárias e, em três verbas do testamento, enumerou suas 

riquezas. Era proprietário de terras nas fazendas do Mingau, Cabeça do Homem e Alagadiço, 

em Xique-Xique; nas fazendas da Aldeia e Pedra Branca, em Sento-Sé; na fazenda Bom 

Jardim, em Barra do Rio Grande; e ainda tinha parte nas terras do engenho e casas na Penha, 

no termo da vila de Santo Antônio do Urubu. As criações não foram quantificadas, mas o 

testador esclareceu que naquelas terras estavam “todos os gados vacum, cavalares, soinos, 

cabruns e ovilhum, que constarem de meo signal e ferro”.1    

O capitão Juvêncio enumerou também muitas peças em ouro e prata, particularmente 

jóias femininas, denunciadoras de riqueza e prestígio social. Declarou que possuía 23 

escravos e, num último gesto de benevolência, libertou três crianças – Francisco, Raimunda e 

Ana – enfatizando que os deixava forros e livres de toda escravidão e a verba do testamento 

lhes serviria de título. Como bom católico mas, evidentemente, também pela condição social 

privilegiada, e se poderia dizer uma certa ostentação, solicitou que se rezassem mais de 

trezentas missas no convento de São Francisco, na cidade da Bahia, por atenção a sua alma e 

                                                 
1APEB, SJ, IT, n° 08/3280/03, Testamento de Juvêncio Cassiano de Campos, Xique-Xique, 1850. 
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pela alma de diversas pessoas, tanto da família quanto aquelas com as quais negociou, 

cuidando para que não fossem esquecidas as almas do purgatório que mais necessitadas 

estivessem. Entre os familiares já mortos, mereceram atenção especial a falecida esposa, 

Maria Benedita Silveira de França Antunes, a tia Ana Luísa de França Antunes, mãe da 

esposa, e os pais, “o Sr. Cap. Mor Álvaro Antônio de Campos e a Senra. D. Benedicta Silveira 

de França Antunes”. O falecido escravo Primo também foi merecedor de missas ofertadas e 

20$000 foram destinados como esmola para partilhar-se entre os pobres.2 

 Juvêncio Cassiano de Campos, portanto, por descarrego da consciência e almejando 

alcançar uma “boa morte” como qualquer testador do período, cuidou de conciliar-se com o 

mundo dos mortos.3 Mas ele também não esqueceu o mundo dos vivos. Além da esmola aos 

pobres do sertão, preocupou-se em distribuir legados a moças ou meninas de suas relações, 

demonstrando em um dos casos que a doação era uma contribuição para um futuro casamento. 

Assim, deixou 200$000 para a afilhada Ana Luísa, filha da prima e comadre “a Senra. D. 

Carolina de França Antunes” e do seu tio o “Senhor Major Francisco Luis de França 

Antunes”, e para a jovem Águida, “filha da Senhora Clara”, deixou a esmola de 20$000, com 

a condição expressa de que a quantia lhe seria entregue “logo que se casar”.4  

O momento em que mais se prestava atenção à vida das mulheres era justamente a fase 

casadoira, tendo em vista que o casamento era um importante meio de fortalecer laços 

familiares e viabilizar interesses sócio-políticos e econômicos, e o capitão Juvêncio não 

destoava dos valores de sua época. Por isso, além de deixar legado para as jovens citadas, sua 

maior fonte de preocupações era o destino da única filha e legítima herdeira, Ana Benedita 

Antunes de Campos. Ele a deixou sob a tutela do irmão e primeiro testamenteiro, o tenente 

coronel Antônio Antunes de Campos, para “manter e zelar sua pessoa e bens”, com a 

condição, porém, de que a filha fosse entregue à comadre Carolina Alves de França Antunes, 

para “acabar de criar”. Além de madrinha, Carolina era tia de Ana Benedita, irmã de sua mãe, 

Maria Benedita de França Antunes. Um outro trecho do testamento é particularmente 

instrutivo quanto à preocupação zelosa e até extremada do pai para com a filha: 

  
[...] e logo que ella chegue a idade nececária o meo 1º testamenteiro com a mesma 

minha comadre promoverão o seo cazamento o que muito lhes recomendo, e no cazo 

                                                 
2 Idem, Ibidem. 
3 Sobre atitudes diante da morte, ver REIS, A morte é uma festa; SILVA, Roteiro da vida e da morte; 
FONSÊCA, Humberto José. Vida e morte na Bahia colonial: sociabilidades festivas e rituais fúnebres (1640-
1760). Tese (Doutorado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. 
4 APEB, SJ, IT, n° 08/3280/03, Testamento de Juvêncio Cassiano de Campos, Xique-Xique, 1850. 
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vertente lembrem-ce de mim, encarem a minha filha como uma daquellas que lhes 

derão a natureza.5 

 

 A comadre, por sua vez, não se fez de rogada. De fato terminou de criar Ana Benedita 

em sua companhia e, seguindo o velho padrão endogâmico, não foi procurar longe um esposo 

à altura da jovem herdeira. Provavelmente em uma decisão que envolveu vários membros da 

família França Antunes, tratou de casá-la com um próprio filho seu, nada mais nada menos 

que Manoel Martiniano de França Antunes, que dispensa maior apresentação. A própria dona 

Carolina Alves era sobrinha do marido, Francisco Luis de França Antunes – irmão de sua mãe, 

Ana Luísa, e do comendador Militão Plácido de França Antunes. Talvez isto não fosse 

exatamente um fato corriqueiro. Mas, na vila de Xique-Xique e fora dela, a fronteira do tabu 

do incesto, além da qual estava autorizada a escolha do cônjuge, eventualmente se deslocava 

para admitir a união de tios com sobrinhas, principalmente. A permissão do casamento entre 

primos-irmãos, caso de Ana Benedita e Manoel Martiniano, portanto, contrariando o que 

pregava a Igreja Católica, era prática comum, sancionada pelo costume.6 

Não foi possível descobrir quando se deu exatamente a união de Ana Benedita e 

Manoel Martiniano. Mas ela ainda era uma criança quando o pai faleceu, pois oito ou nove 

anos depois, quando ocorreu o recenseamento das terras daqueles municípios ribeirinhos, foi o 

tio e tutor Antônio Antunes de Campos quem declarou as propriedades da jovem herdeira. Só 

no município de Sento Sé ela era dona de terras em seis fazendas diferentes, quatro delas às 

margens do rio São Francisco.7 Ana Benedita perdeu os pais em um espaço de tempo 

diminuto, talvez menos de um ano. Em fevereiro de 1849, quando foi autuado o inventário de 

sua avó materna, Ana Luisa de França Antunes, a sua mãe Maria Benedita ainda estava viva e 

foi representada pelo marido Juvêncio. Maria Benedita e Carolina eram as únicas herdeiras da 

fazendeira e por esta última também respondia o marido, Francisco Luis, como “cabeça do 

casal”. No entanto, um ano depois, quando Juvêncio ditou seu testamento ele já se declarou 

viúvo, vindo a falecer em 15 de março de 1850.8 

                                                 
5 Idem, Ibidem. 
6 Entre os impedimentos para a realização dos casamentos estava a “cognação natural”, ou seja, se os contraentes 
eram parentes por consangüinidade dentro do quarto grau. Ver Constituições Primeiras do Arcebispado da 
Bahia. Feitas e Ordenadas pelo Ilustríssimo e Reverendíssimo D. Sebastião Monteiro da Vide em 12 de junho de 
1707. São Paulo, Typographia 2 de Dezembro, 1853, p. 117; APEB, SJ, IT, n° 08/3462/35, Inventário de Ana 
Benedita Antunes de Campos, Sento-Sé, 1888; APEB, SJ, Testamentos, Livro n° 1 (Sento-Sé), Testamento de 
Manoel Martiniano de França Antunes, Sento-Sé, 1894, fls. 1-2. 
7 APEB, Livro n° 4.811, registros n° 293-297, fls. 91-92. 
8 APEB, SJ, IT, n° 07/328/03, Inventário de Ana Luísa de França Antunes, Xique-Xique, 1849; n° 08/3280/03, 
Testamento de Juvêncio Cassiano de Campos, Xique-Xique, 1850. 
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Outras uniões entre primos se consumaram sem maiores problemas entre os França 

Antunes e outros ramos familiares a eles unidos. As duas filhas de Antônio Antunes de 

Campos (tio e tutor de Ana Benedita), casaram-se com primos pelo lado da mãe, Francisca 

Ermelinda de Magalhães Campos. Messias Antunes de Campos Rocha uniu-se a Gustavo de 

Magalhães Rocha, e sua irmã Carolina Antunes de Campos a Rodrigo José de Magalhães 

Filho.9 Uma irmã de Manoel Martiniano, a pequena Ana Luísa, afilhada do capitão Juvêncio 

Cassiano de Campos – para quem ele deixou o legado de 200$000 – também uniu-se mais 

tarde a um primo, como ela própria declarou em seu testamento: “Declaro mais que sou 

casada com meu primo o Senhor Manoel Antunes Teixeira Palha, de cujo conçorcio não 

tivemos filhos e não tenho ascendentes nem descendentes de qualquer forma que seja”. 

Mesmo na hora de nomear os testamenteiros, Ana Luísa reforçou os vínculos de parentesco 

justificando a escolha: o primeiro escolhido foi o “marido e primo” Manoel Antunes Teixeira 

Palha; o segundo eleito foi o seu “contra parente”, Juvêncio Teixeira do Amaral; e o terceiro 

foi o seu “parente” João Teixeira Palha. “Pessoas estas em quem muito confio pelo muito que 

se mostram commigo”, reforçou a testadora. Por não ter filhos do seu casamento, Ana Luísa 

elegeu o marido e primo como universal herdeiro, mas determinou que de sua terça se fizesse 

um legado da seguinte forma:  

 

Declaro mais que da mesma terça que me possa pertencer, deixo a minha Afilhada, a 

ingênua Aristheá, a quem criei, filha de Epiphania que foi minha escrava, doze 

cabeças de gado vaccum de toda sorte, dois animais cavallares fêmeas, uma jumenta 

e uma parte de terra no valor de doze mil reis na Fazenda Campo Grande, margem 

do Rio Verde, no município de São José de Sento-Sé, Estado da Bahia.10 

 

O testamento foi escrito em 1904 e comprova como os laços entre os antigos senhores e os ex-

escravos poderiam se manter e, de fato, com freqüência se mantiveram até muito depois de 

abolida a escravidão.11 

As formas de associação entre famílias eram significativas como um dos elementos 

estratégicos para a criação de certa segurança e para a manutenção de um determinado padrão 

de vida no sertão. As relações em Xique-Xique no século XIX eram fortemente provenientes 

da consangüinidade e também das alianças, e o caso dos França Antunes é apenas um 

                                                 
9 APEB, SJ, IT, n° 07/3127/16, Inventário de Francisco Antônio da Rocha, Xique-Xique, 1852; n° 07/3169/04, 
Inventário de Messias Antunes de Campos Rocha, Xique-Xique, 1883.  
10 APEB, SJ, Testamentos, Livro n° 1 (Sento Sé), Testamento de Ana Luisa de França Antunes Palha, 1904, fls. 
23-24. 
11 Ver essa discussão em FRAGA FILHO, Encruzilhadas da liberdade, pp. 245-278. 
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exemplo. Apesar de os estudos sobre as relações familiares apontarem para a predominância 

dos casamentos arranjados no período colonial da história do Brasil, esse ainda era um 

costume bastante difundido no século XIX, particularmente entre os grupos de condição 

econômica mais abastada. O ideal do amor romântico que, aos poucos, contribuiu para a crise 

do casamento de conveniência, arranjado pelos pais, conviveu por muito tempo ainda com o 

peso das escolhas e interesses familiares.12 As crônicas históricas, as memórias, os relatos de 

viagens, a documentação judiciária não deixam dúvidas a esse respeito, embora algumas 

fontes também registrem as resistências e as insubmissões. Relatos dispersos aqui e acolá 

legaram à posteridade histórias de amores impossíveis. Como afirma Michelle Perrot, a força 

do desejo se quebrava contra o granito do grupo.13 

Mas as premissas dos casamentos convergentes com os interesses familiares não era 

uma prerrogativa apenas do Brasil. Estes ideais ainda estavam presentes em várias partes da 

França, por exemplo, como demonstram as conclusões de Perrot. Ali a endogamia também era 

“uma tendência consolidada em todos os meios regionais do século XIX” e apenas na segunda 

metade do Oitocentos é que foi aumentando, cada vez mais, o número de pessoas que 

desejavam e buscavam uma convergência entre a aliança e o amor, o casamento e a 

felicidade.14 Também com relação à Inglaterra, Alan Macfarlane constatou o peso dos 

interesses familiares e de grupo, não havendo uma certeza de quando ocorreu uma passagem 

para a escolha individual.15 No entanto, este autor argumenta também que lá houve maior 

liberdade do que em outros países marcados pelo direito romano e que o equilíbrio entre as 

necessidades práticas e as inclinações pessoais dos indivíduos já era preocupação ao longo dos 

séculos XVII e XVIII na escolha dos parceiros para o casamento.16 

No Brasil, as pesquisas na área da história da família são firmes em sustentar que o 

casamento era um agente no mecanismo da mobilidade social e daí o porquê de determinados 

grupos de origem, preocupados em manter o prestígio e a estabilidade, procurarem limitar os 

matrimônios no que se refere às diferenças de cor, e às desigualdades de nascimento, honra e 

riqueza, como concluiu Eni Samara. Esta autora aponta que os casamentos inter-raciais não 

                                                 
12 AZEVEDO, Thales. As regras de namoro à antiga: aproximações socioculturais. São Paulo, Ática, 1986, p. 7. 
13 PERROT, Michelle. Figuras e papéis, p. 136.  
14 Idem, Ibid, p. 137. 
15 Para este autor, “a maioria das sociedades consideraria o casamento um assunto demasiado importante para ser 
deixado à decisão das pessoas envolvidas, e que o ‘sentimento’, a ‘emoção’ e o ‘amor’ entre parceiros 
importavam muito pouco. Isso não quer dizer que a afeição e o amor entre os parceiros do sexo oposto fossem 
desconhecidos”. MACFARLANE, Alan. História do casamento e do amor: Inglaterra, 1300-1840. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990, p. 131.  
16 “Apenas num único país da Europa – a Inglaterra – o direito romano jamais prevaleceu”, enfatiza Macfarlane. 
Idem, Ibidem, p. 137. Sobre o equilíbrio entre as necessidades práticas e as escolhas individuais, ver página 176. 
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foram freqüentes entre nós desde a época colonial. “A fusão dos grupos sociais e raciais se 

processou paralelamente, mais em decorrência das uniões esporádicas e da concubinagem do 

que através dos casamentos”.17 Ronaldo Vainfas vai mais longe ainda ao afirmar que até o 

concubinato entre brancos ou senhores e mulheres de cor ou escravas esteve longe de ser 

qualquer espécie de casamento alternativo ao modelo oficial e, em várias situações, 

confundiu-se com diversos graus de prostituição, alcovitagem e exploração da pobreza, 

mesmo aos olhos da sociedade colonial.18 Entretanto, vale lembrar que Vainfas também 

argumenta que a concubinagem extravasou e muito a esfera do sexo pluriétnico ou das 

relações entre livres e escravos.19  

Na Bahia do século XIX, particularmente em relação à capital, Kátia Mattoso 

constatou um elevado percentual de mulheres celibatárias entre as famílias mais abastadas, o 

que seria um indício de que estes grupos preferiam que suas filhas ficassem solteiras a vê-las 

“desclassificadas” pelo casamento com alguém de condição inferior.20 Com relação às 

famílias do sertão, apesar de não serem muitos os estudos a abordarem a temática, algumas 

considerações feitas aqui e ali sugerem que valores morais e sociais, e também imperativos 

econômicos influíam nas uniões entre homens e mulheres. Erivaldo Neves, por exemplo, 

argumenta que, entre os fatores ou estratégias políticas que contribuíram para uma 

segmentação social diferenciada no Alto Sertão, estão as alianças matrimoniais. Em se 

tratando especialmente da propriedade da terra, as uniões conjugais entre famílias 

proprietárias de grandes extensões, somando amplos domínios fundiários ou heranças 

bilaterais, aliadas aos casamentos consangüíneos, proporcionavam a criação de novos 

latifúndios ou a manutenção de antigos.21 

A família era a referência básica nas estruturas sociais do século XIX. “Era o eixo a 

cuja volta giravam as relações sociais, com base nas quais as hierarquias se faziam ou 

desfaziam”, argumenta Kátia Mattoso.22 Por respeito a essas hierarquias, em muitas uniões das 

damas de antigamente, seus corações foram menos consultados do que as conveniências de 

seus familiares e de outras pessoas de seu convívio. Isto não significa que o amor estivesse 

completamente ausente do leito conjugal. O amor, aliás, era o tema preferido das toadas dos 

                                                 
17 SAMARA, Eni de Mesquita. As mulheres, o poder e a família. São Paulo, século XIX. São Paulo: Marco 
Zero, 1989, p.94. 
18 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997, p.87. 
19 VAINFAS, Ronaldo. Moralidades Brasílicas. In SOUZA, Laura de Mello e (Org.). Historia da vida privada 
no Brasil: cotidiano e vida privada na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 234. 
20 MATTOSO, Bahia, p. 211.  
21 NEVES, Posseiros, rendeiros, proprietários, p. 226. 
22 MATTOSO, Bahia, p. 210. 
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barqueiros do rio São Francisco, como registrou Burton. “Ontem vi uma dama, por meu 

respeito chorar”, cantavam eles a “largas goelas”, versos assim.23 Mas aquela era também 

uma época em que o sentido do casamento, longe de representar exclusivamente uma 

promessa de amor e felicidade, tendia a ser a coroação de uma aliança. Esta aliança envolvia 

também um cálculo financeiro, muitas vezes sintetizado no dote, completado com o ritual da 

cerimônia e seguido, mais cedo ou mais tarde, pela consumação sexual. Juvêncio Cassiano de 

Campos recomendou à comadre e ao tutor (sua prima e seu irmão) que lembrassem dele, que 

encaminhassem a sua filha com o mesmo cuidado com que encaminhariam as suas próprias 

filhas. “E no caso vertente, lembrem-se de mim”, foi o seu apelo. A memória do pai de Ana 

Benedita seria então, talvez, cultuada pela linhagem e se necessário usada para pôr freio a 

qualquer indício de arroubo mais romântico da herdeira sertaneja. A pressão para um 

casamento prudente poderia ser exercida desde o túmulo. 

No teatro dessas histórias, no entanto, as mulheres não podem ser vistas como meras 

expectadoras ou apenas vítimas da dominação e de valores patriarcais. Nas recomendações de 

Juvêncio Cassiano de Campos é um fato o peso que teria a opinião da comadre, que além de 

criar Ana Benedita, deveria escolher juntamente com o tutor o seu futuro esposo. Mesmo 

partindo do pressuposto de que as mulheres eram muitas vezes sobrepujadas pelo poder 

masculino, nem por isto elas desdenhavam do casamento. Elas próprias estavam imbuídas dos 

valores que o exaltavam, participavam das estratégias que o promoviam e certamente se 

preocupavam com a manutenção de hierarquias sociais às quais, muitas vezes, os seus desejos 

estavam condicionados ou mesmo submetidos.24  

No tocante a ideologia que cercava a família, acho mesmo que podemos falar de 

patriarcalismo em Xique-Xique, não no sentido estrito que o termo ganhou em muitos debates 

historiográficos e sim na observação de atitudes, valores e crenças que correspondiam a sua 
                                                 
23 BURTON, Viagem de canoa, p. 174. 
24 Os estudos históricos contemporâneos que dão visibilidade à presença feminina possibilitaram novas formas 
de entender as relações sociais enriquecendo o debate, particularmente a partir da incorporação do gênero como 
categoria analítica. Alguns trabalhos têm sido sensíveis no sentido de romper com um discurso verificado 
inicialmente em algumas teóricas feministas, que preocupadas em denunciar a opressão do homem sobre a 
mulher caíam, muitas vezes, numa dupla armadilha: ora de vitimização da figura feminina, encerrando-a nesta 
condição, ora de exaltação da mulher rebelde, procurando tipos ideais, e assumindo uma tendência 
essencializadora. Sobre esta discussão ver especialmente, SCOTT, Joan. Feminismo e História. Anuário de 
Hojas de Warmi. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1997, p. 109-121. Sobre o desenvolvimento de uma 
história das mulheres, seu entrelaçamento com o movimento feminista e a importância da incorporação do 
conceito de gênero como categoria analítica, ver SCOTT, Joan. História das Mulheres. In BURKE, Peter. A 
Escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 1992; SCOTT, Joan. Gênero: uma 
categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, Porto Alegre, n. 16, v. 2, p.5-22, jul/dez. 1990; 
SCOTT, Joan. El problema de la invisibilidad. In ESCANDON, Carmen Ramos (org.). Gênero e História. 
México: Instituto Mora/UAM, 1992. E ainda sobre a contribuição de Joan Scott, entre outras teóricas feministas, 
para o debate sobre a condição da mulher, ver: ESCANDÓN, Carmem Ramos. Historiografia, apuntes para uma 
definición em feminino. Debate Feminista. Ano 10, vol. 20, p.131-157, outubro, 1999.  
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lógica. As uniões da parentela em defesa da honra, as estratégicas alianças entre famílias, os 

ajustes de casamentos e apadrinhamentos, as redes de solidariedade e dependência poderiam 

remeter a uma lógica patriarcal. Mesmo aqueles aspectos mais institucionais da vida familiar 

traduziriam esta lógica. Podemos entrevê-la nos legados dos dotes e nas declarações destes 

nos inventários, nos discursos dos pedidos de licença para os casamentos, nas transmissões 

das heranças, na preocupação quase obsessiva dos legados às moças solteiras, nos processos 

de tutela dos órfãos, etc. De forma velada ou nas entrelinhas do institucional estavam erguidas 

velhas bandeiras morais em defesa da honra, do casamento legítimo, da castidade feminina, 

da autoridade masculina, entre outros aspectos.25 E de maneira alguma se tratava de valores 

exclusivamente masculinos. Lá no recôndito do mundo feminino estes valores também 

tomaram corpo e lugar.26 

Mas ainda no tocante à endogamia entre as famílias de Xique-Xique, é preciso levar 

em consideração também a dispersão populacional pelo território do município, onde as 

distâncias entre as povoações e um relativo isolamento de alguns sítios e fazendas 

contribuíram para que o casamento entre primos de diferentes graus, entre outros vínculos, 

fosse comum e fundamental para a coesão e reprodução do grupo, sobretudo no período 

anterior à descoberta das minas das serras do Assuruá. Como constatou Lycurgo Santos Filho 

sobre a região da antiga vila de Rio de Contas, “naqueles núcleos populacionais de pequena 

densidade, os consórcios tinham fatalmente que se realizar entre indivíduos aparentados que se 

conheciam e se freqüentavam”.27 Os sobrenomes então se cruzavam numa verdadeira ciranda 

de parentesco. Isto não se dava somente entre as famílias mais abastadas. Os grupos mais 

humildes também não fugiam a essa economia de trocas. Ainda que não disponha dos 

                                                 
25 O debate em torno do patriarcalismo demonstra como as formulações de Gilberto Freyre marcaram 
profundamente a historiografia brasileira. Alguns críticos têm orientado suas discordâncias em relação à família 
patriarcal pelo menos a partir de dois eixos, por vezes complementares. De um lado, a família é pensada mais em 
termos de estrutura, com uma associação da idéia de “família patriarcal” a de “família extensa” e os estudiosos 
desta vertente procuraram demonstrar a existência de diversos arranjos familiares. Na outra vertente ocorre uma 
aproximação entre a crítica à idéia de família patriarcal e o questionamento da sujeição feminina ao poder 
masculino. Sobre este debate ver especialmente VAINFAS, Trópico dos pecados, pp. 115-120; Críticas às 
concepções de Freyre, em especial, podem ser vistas em CORREA, Mariza. Repensando a família patriarcal 
brasileira: notas para o estudo das formas de organização familiar no Brasil. In ARANTES, Antônio. et al., 
Colcha de Retalhos: estudos sobre a família no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982, pp. 24-25; SAMARA, As 
mulheres, o poder, pp. 15-21. Ver ainda FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família sob o 
regime da economia patriarcal. 51ª ed. rev. – São Paulo: Global, 2006; FREYRE, Gilberto. Sobrados e 
mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano. 6ª ed. (2 vol.). Rio de Janeiro: José 
Olímpio; Recife: Governo do Estado de Pernambuco: Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, 1981. 
26 Heleieth Saffioti argumenta que a análise das relações de gênero reflete concepções de gênero internalizadas 
por homens e mulheres e o machismo não constitui privilégio dos homens sendo as mulheres também suas 
portadoras. SAFFIOTI, Heleieth. Rearticulando gênero e classe social. In HOLLANDA, Heloisa Buarque de 
(org.). Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 193. 
27 SANTOS FILHO, Uma comunidade rural do Brasil, p. 44.  
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registros paroquiais que permitiriam, em alguma medida, quantificar o fenômeno da 

endogamia sanfranciscana, é fato que muitas famílias casavam entre si. Os exemplos se 

multiplicam entre os França Antunes, desde Pilão Arcado até Xique-Xique, mas também entre 

os Carvalho, os Magalhães e os Azevedo, entre os Machado, da fazenda Canabrava, entre os 

Cunha, do sítio da Gameleira, na serra do Assuruá, e da povoação do Cotovelo, e tantas outras 

famílias. 

 É ilustrativo como exemplo o caso das irmãs Delmira Maria da Conceição, Marcolina 

e Maria Rita Gomes da Cunha. Elas ficaram órfãs pela morte do pai, Francisco Antunes da 

Cunha, em 1861, quando tinham ainda oito, quatro e três anos de idade, respectivamente. 

Juntamente com um irmão, Balduíno, de seis anos, e outra irmã batizada de Francisca, que 

nasceu logo após a morte do pai, foram criadas e educadas na companhia da mãe, Maria 

Joaquina da Conceição, porém sob a tutela legal do avô materno, José Gomes Lima. Não 

faziam parte da parcela das famílias mais ricas, visto que o maior montante dos bens do casal 

era representado pela posse de três escravos, sendo um deles ainda criança, e o espólio somou 

2:830$573. Residiam no sítio da Gameleira, onde cultivavam mandioca e criavam quatro 

cabeças de gado em roça de pasto própria, além de três animais cargueiros. Em 1867, chegada 

a hora da mais velha casar-se, o avô intercedeu junto ao juiz de órfãos para que fosse 

concedida a licença, argumentando “que achando-se a referida orphã na idade de 16 annos e 

maturavio, tem contractado seu cazamento com José Gomes de Miranda, moço de 20 annos, 

em que se resumem as melhores qualidades e por ser d’igual nassimento e possuídos”.28 

Não é possível saber neste caso qual o papel da jovem Delmira Maria nas decisões que 

a conduziram à união com José Gomes de Miranda. Mas é fácil perceber a autoridade do avô 

que, como tal, e ainda como tutor, podia decidir que ela já tinha idade e estava suficientemente 

“madura” para se casar. Talvez tenha havido maior liberdade de escolha na união de sua irmã, 

Maria Rita, ocorrida sete anos mais tarde, em 1875. Esta também era menor, com 17 anos de 

idade, mas ela própria fez a solicitação de licença ao juiz de órfãos para desposar Joaquim 

Miranda da Cunha.  

 
Diz Maria Ritta Gomes da Cunha, orphã que ficou por morte de seo pai Francisco 

Antunes da Cunha, que achando-se justo e contractada para se cazar com Joaquim 

Miranda da Cunha, pessoa que em nada lhe he desigual, pois he seo primo segundo, 

porem não podendo o fazer sem licença de VS.ª, por isso pede benigno a VS.ª que se 

digne em mandar passar o Alvará de Licença.29 

                                                 
28 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/06, Inventário de Francisco Antunes da Cunha, Xique-Xique, 1861. 
29 Idem, Ibidem (grifo meu). 
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A jovem assinou o requerimento, demonstrando assim fazer parte do seleto grupo de 

mulheres que sabiam ler e escrever no período. Na mesma data a irmã Marcolina, de 18 anos, 

também solicitou licença ao juiz para desposar João Ferreira da Cunha, assinando o 

requerimento. Ela também argumentou que o futuro marido era “pessoa que em nada lhe é 

desigual, pois é seu primo legítimo”.  

Uma das explicações possíveis para o caso de Maria Rita e Marcolina entrarem 

pessoalmente com o pedido de licença é que talvez o tutor já fosse falecido nesta época e 

nenhum outro o substituiu. Entretanto, em casos dessa natureza, comumente constava nos 

inventários uma comunicação do escrivão que o tutor dos órfãos havia morrido para que o juiz 

providenciasse uma substituição, o que não aconteceu, e um inventário autuado na povoação 

de Gameleira, em 1884, comprova que José Gomes Lima só veio a falecer em 29 de setembro 

de 1883. Mas desde 1869 ele já havia pedido dispensa de fazer mais uma prestação de contas 

sobre as pessoas e bens dos netos, alegando que estes compromissos estavam levando consigo 

o patrimônio dos herdeiros. Apesar do juiz de órfãos ter atendido ao seu pedido, não significa 

de maneira alguma uma dispensa de exercer a tutela. O avô só não estaria mais submetido ao 

entrave burocrático e dispendioso que as prestações de contas periódicas representavam. A sua 

filha, a viúva Maria Joaquina da Conceição, contraiu um segundo matrimônio um ou dois anos 

depois da morte de Francisco Antunes da Cunha, tendo mais quatro filhos – Donina, 

Herculano, Francisco e Ana. A filha Francisca, nascida logo após a morte do pai, casou-se 

com Francisco Rufino Alves e Donina, filha primogênita do segundo casamento, uniu-se a 

Egídio Carvalho dos Santos, como consta no inventário do avô.30 

 A solicitação das moças da família Gomes da Cunha é ilustrativa de como era 

importante e fazia parte de uma espécie de código moral da época os “iguais” casarem entre si. 

A atitude delas não deve ser tomada como estranha. “Se queres bem casar, casa com teu 

igual”, já dizia um velho ditado português.31 Daí a preocupação de ambas e também do avô, 

no caso de Delmira Maria, de mostrar que os pretendentes em nada lhes eram desiguais. De 

alto a baixo da hierarquia social, as mulheres também não poupariam esforços para arranjar 

maridos que, sobretudo, deveriam ser “da mesma igualha”, como lembra Ronaldo Vainfas.32 É 

significativo ainda o argumento das jovens de que o futuro cônjuge “em nada lhe é desigual, 

pois é seu primo segundo”, no caso de Maria Rita, e “seu primo legítimo”, no de Marcolina. 

Por mais que a legislação eclesiástica pregasse, entre os impedimentos matrimoniais, o 

                                                 
30 APEB, SJ, IT, n° 04/1464/1933/15, Inventário de José Gomes Lima, Xique-Xique, 1884.  
31 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Vida privada e quotidiano no Brasil na época de D. Maria e D. João VI.  
Lisboa: Editorial Estampa, 2004, p. 47. 
32 VAINFAS, Trópico dos Pecados, p.102.  
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parentesco natural até o quarto grau, neste caso a consangüinidade foi usada como justificativa 

plausível para que a licença fosse concedida.33 Este fato vem reforçar a idéia de que o 

matrimônio entre parentes, primos no caso, não era apenas aceitável no período, mas 

especialmente esperado, um costume bastante difundido.  

 É válido considerar ainda que, em uma região onde não havia recolhimentos onde se 

pudesse resguardar a honra das mulheres solteiras, o casamento era a alternativa mais viável 

para que não ficassem expostas aos perigos da desonra, para que não tivessem seus nomes 

correndo a “boca miúda” de uma sociedade que ainda baseava sua verdade em uma espécie de 

“testemunho de ouvido”, no “sei por ouvir dizer”.34 Desde cedo, era preocupação dos pais e 

outros familiares encontrarem maridos para suas filhas, buscando-os freqüentemente entre os 

próprios parentes. Se no período colonial, como demonstra Sheila Faria, o ideal da mulher 

enclausurada, casando virgem, responsável pela casa, pelos filhos e pelo bem estar da família 

era situação sonhada por todos aqueles que teriam algo a perder socialmente se tais preceitos 

não fossem seguidos, no século XIX, apesar das mudanças ocorridas em torno da família que 

dinamizaram paulatinamente os papéis de gênero, esses princípios ainda eram bastante 

defendidos.35 A castidade feminina era o vetor que garantia aos grupos sociais a “pureza de 

sua linhagem”, a legitimidade dos seus herdeiros e a reputação de suas famílias. Entretanto, 

mesmo existindo esse paradigma do amor e do casamento, esse modelo ideal, não significa 

que ele fosse sempre seguido. Com relação à região pesquisada diversos “arranjos” foram 

verificados, como abordarei mais adiante.   

Para além da valorização social do matrimônio abençoado pela “Santa Madre Igreja”, 

muitas vezes casar poderia ser o recurso que restava a uma jovem, sobretudo àquelas que 

ficavam completamente órfãs, fato corriqueiro em uma região alastrada sazonalmente por 

secas e epidemias. Este parece ter sido o caso de Maria de Magalhães Rocha, menina humilde 

que residia sugestivamente na “Rua da Amargura”, na vila de Xique-Xique, juntamente com 

os pais Antônio Manoel da Rocha e Ana Rita de Magalhães. A família tinha apenas como 

                                                 
33 Constituições Primeiras,, p. 117.  
34 Em outras áreas do sertão, na segunda metade do século XIX, surgiram instituições religiosas destinadas a 
educar e encaminhar as moças para o casamento. Este era o papel, por exemplo, do Asilo Nossa Senhora de 
Lourdes, em Feira de Santana, fundado em 1879, pelo padre Ovídio Alves de São Boaventura, que se 
preocupava especialmente com o amparo e educação das órfãs para o matrimônio. RAMOS, Cristiana Barbosa 
de Oliveira. Timoneiras do bem na construção da Cidade Princesa: mulheres de elite, cidade e cultura (1900-
1945). Dissertação (Mestrado em História, Memória e Desenvolvimento Regional), Departamento de Ciências 
Humanas, Universidade do Estado da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2007. Sobre recolhimentos no Brasil ver 
ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e devotas. Mulheres da Colônia: condição feminina nos conventos e 
recolhimentos do Sudeste do Brasil, 1750-1822. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993. 
35 FARIA, A Colônia em Movimento, p.48. 
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meio de sobrevivência “umas salinas de extrair sal, denominadas de Severo”, localizadas no 

Tabuleiro do Assuruá e criava cinco cabeças de gado no final dos anos 1860.  

Órfã da mãe, em julho de 1869, Maria ficou sob a tutela e responsabilidade do próprio 

pai. Entretanto, pouco menos de dois anos depois o pai também faleceu, conforme informou 

ao juiz de órfãos o escrivão Balbino Rodrigues Ribeiro, em maio de 1871. Ficava assim o 

problema de decidir o futuro de Maria, jovem que não tinha ainda quatorze anos de idade na 

época. Poucos dias depois, por intermédio do escrivão, o juiz de órfãos fora informado de que 

o tenente coronel Joaquim Estácio da Costa “por vê-la desamparada e sua mulher ser parente 

dela a recolhera para sua casa”. O escrivão ainda argumentava que considerava o negociante 

“com toda a suficiência” para ser o tutor de Maria, o que foi aceito pelo juiz Antônio Ribeiro 

Pacheco d’Ávila. Mas Joaquim Estácio tratou de desincumbir-se da tarefa, 

 

[...] por ser como é público doente de moléstias incuráveis que o priva até de andar, 

e ter 5 filhos em cujo sustento e educação cuida, alem de não ser parente da mesma 

Orphã, ocorrendo ainda mais que o possuído della existe em uma casa e uma salina, 

e ella já se acha em idade de casar-se, e esses bens não poderão desfalcar-se e então 

pouco tempo que possa ella levar simelhante fim [...].36   

  

Não foi possível saber qual o destino da jovem no período que se seguiu à alegação do 

negociante. O certo é que ninguém aparece assumindo sua tutela no correr dos anos 1871 e 

1872. É provável que ela tenha continuado a viver na casa de Joaquim Estácio e de sua esposa 

Ana Carolina de Magalhães Costa, parente da órfã segundo o escrivão, apesar dele não 

considerar este parentesco, ou pelo menos não estendê-lo à sua própria pessoa. Finalmente, em 

dezembro de 1872, devendo estar com quinze anos, Maria de Magalhães Rocha seguiu a 

expectativa geral e foi juntamente com seu pretendente, também menor e órfão, pedir licença 

ao juiz para a realização do casamento. 37    

O alvará foi prontamente concedido e em tese estavam resolvidos os problemas de 

Maria. O pouco que restou sobre a sua vida ilumina os valores que cercavam o cotidiano de 

outras jovens mulheres no mesmo período. Apesar do número crescente de celibatárias no 

século XIX entre as classes mais abastadas da capital, verificado por Kátia Mattoso, nem por 

isso as moças deixaram de ser pressionadas socialmente para “tomarem estado de casadas”, e 

naquelas terras ribeirinhas certamente desde cedo elas também se apavoravam com a 

possibilidade do “não se casar”, do ficar “solteirona”, fossem modestas ou bem nascidas.  

                                                 
36APEB, SJ, IT, n° 01/1446/1915/14, Inventário de Ana Rita de Magalhães, Xique-Xique, 1869 (grifo meu). 
37 Idem, Ibidem. 
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Livre da pressão que os pais poderiam representar e sem estar sob tutela de um homem 

como muitas outras órfãs, Maria pode ter conquistado maior liberdade de escolha para 

desposar seu pretendente. O mesmo vale para o escolhido. Com relação às famílias mais 

pobres, entre várias possibilidades, o casamento poderia ser também um acordo de ajuda 

mútua, visando a melhor qualidade de vida dos dois parceiros. E neste caso, o escolhido de 

Maria de Magalhães Rocha, Egídio Barbosa de Jesus, também vinha de uma família pobre. 

Seu pai, Timóteo José Barbosa, faleceu em 1857 ou talvez 1858, ano em que a viúva Joaquina 

Maria autuou o inventário, como relatei no terceiro capítulo. Quando ficou órfão de pai, 

Egídio tinha apenas cinco anos de idade, o que significa que na época do casamento tinha 

aproximadamente 19 anos. Sua mãe casou-se em segundas núpcias com um irmão do finado 

marido e talvez tenha conseguido melhorar de vida com o passar dos anos. O certo é que no 

inventário do pai, Egídio Barbosa de Jesus, assim como seus três irmãos, herdou apenas o 

pequeno quinhão de 36$538, pouco mais que o valor de duas cabeças de gado na época.38 

 

5.2 MULHERES, CASAMENTOS E DOTES 

 

 Mesmo aceitando que a sociedade brasileira tinha propensão para acomodar 

amplamente situações não legitimadas, o ideal era o casamento. A Igreja Católica direcionou-

se no esforço de incentivar os matrimônios através dos tempos coloniais e por todo o século 

XIX. E mesmo no sertão da província, onde grande parte da população vivia nos sítios e 

fazendas afastadas dos núcleos urbanos e “longe de uma vida religiosa freqüente, presidida e 

orientada pelo pároco”, como analisa Cândido da Costa e Silva, nem por isso o matrimônio 

sacramentado era menos valorizado.39 Isto ajuda a entender a permanência de um costume que 

atravessou o Atlântico juntamente com os portugueses, o cristianismo e outros implementos 

culturais europeus que aqui se instalaram na época colonial e impregnou o nosso viver 

cotidiano, como argumenta Muriel Nazzari. Refiro-me a prática de dotar principalmente as 

filhas na época de seus casamentos. Se no disputado “mercado matrimonial” do Brasil 

colonial o costume do dote fizera muito sentido, conforme Thales de Azevedo ainda era 

condição imprescindível ao casamento das moças no século XIX. E mesmo sendo este 

normalmente um dever dos pais, Nizza da Silva lembra que era fato comum vários membros 

                                                 
38 APEB, SJ, IT, n° 08/3280/06, Inventário de Timóteo José Barbosa, Xique-Xique, 1858. 
39 SILVA, Roteiro da vida e da morte, p. 19. 
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de uma mesma família se unirem para dar um dote significativo a uma moça quando o 

casamento acertado era com pessoa de importante casa familiar.40 

Por definição, o dote era um adiantamento da herança de uma filha ou filho, segundo o 

direito de família português e brasileiro. Assim, do ponto de vista de quem recebia, o dote 

eram uma antecipação de sua “legítima”, ou seja, da parte da herança que lhe caberia por 

morte de cada um dos pais. Uma filha dotada e seu marido, ou o filho nos poucos casos em 

que os homens receberam dotes, podia recusar-se a herdar ou entrar na “colação”, isto é, 

submeter o dote à avaliação antes da divisão do espólio. Neste último caso chamava-se “meio 

dote” o conjunto dos bens levados à colação na ocasião da morte de cada um dos genitores.41  

Em Xique-Xique, aproximadamente 93% das filhas dotadas compareceram com seu 

dote na avaliação do espólio paterno ou materno. Nestes casos, o valor do dote era subtraído 

do valor da legítima a receber e a filha recebia a diferença, caso sua herança fosse maior. Do 

contrário, quando o dote era maior do que a legítima ela deveria devolver a diferença aos 

irmãos.42 As Ordenações Filipinas previam que os filhos e filhas que receberam dotes ou 

qualquer outro tipo de doação dos pais, ou de um deles, só não eram obrigados a levar os bens 

recebidos à colação se estes não ultrapassassem o valor do quinhão, ou legítima, dos demais 

irmãos, mais a terça do doador. A antiga legislação do Reino também previa que se a filha, ou 

filho, que recebesse a doação ou o dote se recusasse a entrar na herança de um dos pais, ou de 

ambos, sendo o dote maior que a legítima dos irmãos, a terça do falecido deveria ser usada 

para cobrir a diferença.43 Conforme Nazzari, “se o dote ou doação tivesse sido maior do que a 

legítima adicionada à terça, mesmo que o herdeiro declinasse da herança, seria obrigado a 

devolver a diferença aos demais herdeiros”.44 Na prática é evidente que a legislação não era 

                                                 
40 NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do dote: mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, Brasil, 
1600-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, pp. 15-16; AZEVEDO, As Regras de namoro, pp. 7-8; 
SILVA, História da família no Brasil Colônia, p. 78. 
41 Sobre essas questões, ver NAZZARI, O desaparecimento do dote, pp. 18-19. 
42 Nazzari confirmou essa tendência na São Paulo oitocentista, onde todas as filhas da amostra por ela pesquisada 
compareceram com o dote, herdando em igualdade com os demais irmãos. No século XVII, ao contrário, as 
filhas majoritariamente desistiam da herança, preferindo seus dotes, que eram proporcionalmente muito maiores 
que os do século XIX. NAZZARI, O desaparecimento do dote, pp. 123-124. 
43 Nos tempos coloniais, o direito no Brasil baseava-se nas Ordenações Filipinas, código de leis português 
aprovado em 1603. Posteriormente, sob o Império brasileiro independente, suas leis sobre a família continuaram 
em grande parte a vigorar e algumas só foram modificadas pelo Código Civil de 1916. Ver KUZNESOF, 
Elisabeth Anne. A família na sociedade brasileira: parentesco, clientelismo e estrutura social (São Paulo, 1700-
1980). Revista Brasileira de História. Vol. 9, n. 17, p. 37-63, set.1988/fev.1989. Sobre o que diz as Ordenações a 
cerca de dotes e outras doações, ver: ALMEIDA, Cândido Mendes (org.) Código Philippino ou Ordenações e 
leis do Reino de Portugal. 14. ed. Rio de Janeiro: Typographia do Instituto Philomathico, 1870, Livro 4, Tit. 97, 
pp. 968-974. O Instituto de História e Teoria das Idéias, da Universidade de Coimbra, disponibilizou uma versão 
digitalizada dos cinco volumes das Ordenações, a partir desta edição de 1870, comentada por Cândido Mendes 
de Almeida (ver endereço eletrônico nas “Referências”). 
44 NAZZARI, O desaparecimento do dote, p. 124. 
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integralmente seguida e regras costumeiras ditaram muitos procedimentos, variando estes 

conforme a época e o lugar.  

Mas não se pode reduzir a tradição dotal à mera transferência patrimonial, seja qual for 

a situação, tendo em vista que ela guardava em si um sentido simbólico muito forte. Um 

jurista oitocentista reconhecia que o dote já entre os romanos, a quem o direito português e 

brasileiro se filiava, tinha por fim capital facilitar os casamentos.45 Além de definidor e 

organizador de categorias sociais, o dote selava as alianças matrimoniais unindo famílias e, 

com relação a Xique-Xique, unindo também facções políticas. As possibilidades advindas do 

exercício do poder local, conforme demonstrei no capítulo anterior, faziam com que as 

famílias se imbricassem. As Câmaras Municipais eram controladas no sertão por facções 

políticas, que em geral eram agrupamentos familiares ampliados envolvendo sogros e genros, 

cunhados, afilhados e outros indivíduos que se relacionavam por princípios de reciprocidade. 

A prática dotalícia funcionava bem nesta política de alianças, unindo estrategicamente 

algumas famílias e separando outras.46  

Mas não eram somente as famílias mais abastadas que concediam dotes. Por todo o 

século XIX o costume continuou a ser praticado em Xique-Xique, fossem as famílias que 

assim agiam “gente de recursos” ou “de condições”, como se dizia na região, ou pequenos 

lavradores e criadores, onde os dotes concedidos podiam consumir parte importante dos bens 

dos pais. Considerando o século XIX em quatro períodos distintos podemos sintetizar uma 

visão da concessão de dotes. Na primeira metade do século, entre os anos de 1813 e 1850, 

entre os seis inventariados que já tinham filhas casadas, em dois deles ficou clara a concessão 

de dotes e em três casos que não os mencionam um dos cônjuges já havia falecido, podendo 

significar que as filhas casaram-se em pose de uma legítima ou que os dotes foram 

reincorporados por completo ao patrimônio familiar. Apenas com relação a uma família foi 

possível deduzir que não houve concessão de dote. Trata-se de Venceslau Pereira Machado e 

sua esposa Francisca Rita da Rocha, da fazenda Canabrava, que não dotaram as filhas Isabel 

Pereira Machado, casada com o primo José Pereira da Rocha, e Luzia Francisca da Rocha, 

esposa de Justino Alves da França.47  

No período seguinte, os números encontrados dão conta da importância do costume 

naquela região. Entre 1851 e 1870, do total de 20 casais com filhas casadas, 17 concederam 

                                                 
45 PEREIRA, Direitos de família, p. 202. 
46 Ainda que se reporte a uma época e região bem diversa, ver KÜNH, Fábio. Gente da fronteira: família, 
sociedade e poder no sul da América Portuguesa – século XVIII. Tese (Doutorado em História), Instituto de 
Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminenes, Niterói, 2006. Ver especialmente o 5° capítulo. 
47 APEB, SJ, IT, n° 073127/23, Inventário de Venceslau Pereira Machado, Xique-Xique, 1850. 
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dotes e em um outro caso tratava-se de inventário de uma viúva e a filha deve ter se casado em 

posse da herança paterna. Analisando a questão de uma outra forma, do ponto de vista das 

filhas, de um total de 49 mulheres que eram casadas nesta época, 40 foram dotadas e cinco 

talvez estivessem de pose de uma das heranças na época dos casamentos. Ou seja, apenas 

quatro filhas foram para os seus enlaces de mãos abanando. Mas no período seguinte a 

tendência foi se alterando vagarosamente. De 1871 a 1887, entre as 14 famílias que tinham 

filhas casadas nos inventários, oito haviam-nas dotado, quatro não e em dois casos as filhas 

talvez estivessem na posse de uma das legítimas. Olhando novamente do ponto de vista das 

filhas, entre 41 delas que já estavam casadas, 24 receberam dotes, 11 casaram-se sem dotes e 

seis talvez já tivessem herdado. Entretanto, apenas na última década do século XIX é que foi 

possível comprovar que o costume em relação à prática do dote estava mudando. Entre 1888 e 

1899, 50% das famílias que tiveram bens inventariados não haviam dotado suas filhas (15 

entre 30 casos); entre as demais, com relação a dez famílias foi possível verificar que houve 

realmente dotação, quatro se tratavam de inventariados viúvos, ou seja, da possibilidade de 

casamento com posse de herança e um último caso nada foi possível saber. Nesta época, entre 

as 61 mulheres casadas, 25 não receberam dotes, 20 receberam e 15 talvez tenham casado de 

posse da herança de um dos pais. 

Essa tendência deve ter progredido a passos mais rápidos no século seguinte. No 

entanto, o desaparecimento do dote e mesmo um repúdio ideológico à prática só pode ser mais 

bem entendida na “longa duração”, pois mesmo em meados do século XX o costume ainda 

fazia parte do cotidiano sertanejo. Neste período, conforme Donald Pierson, o casamento era 

ainda um meio importante para manter, fortalecer e ampliar a solidariedade social em todas as 

comunidades do vale do São Francisco e merecia pensamentos, conversações e muita atenção, 

especialmente da parte das moças, pois a mulher que não se casava até certa idade perdia 

status. Uma quadrinha popular, certamente de origem portuguesa, sugeria a angústia das 

mulheres sanfranciscanas em matéria de matrimônio: “Minha mãe, me case logo, enquanto 

sou rapariga; porque milho plantado tarde, dá palha, não dá espiga”.48 Pierson verificou que 

os pais ainda dotavam principalmente suas filhas no início dos anos 1950, mas que já havia 

uma valorização do amor como elo principal das relações conjugais: “o melhor é casá por 

amor do que casá por causa do dote”, disseram-lhe em Passagem Grande. “O dote que dou 

                                                 
48 PIERSON, Donald. O homem no Vale do São Francisco (em 3 tomos). Rio de Janeiro: Ministério do Interior; 
SUVALE, 1972, tomo III, p. 403, 406 e 417. A citação está na página 417. 
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para minha filha”, observou um pai ribeirinho, “é o meu nome, um nome de família honrado. 

Hoje o bom nome vale mais do que alqueires de terra”.49   

É difícil generalizar tipologias comportamentais quando se trata das políticas dotais em 

Xique-Xique no século XIX. Mas em termos econômicos, os dotes ali concedidos forneciam 

talvez um pecúlio ou um pontapé inicial para que os recém casados começassem sua nova vida 

em comum. A prática dotalícia 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. Os dotes talvez representassem em Xique-Xique um suporte inicial na luta 

pela sobrevivência ou uma ajuda às filhas, em especial, para conseguirem casamentos 

legítimos.50 Olhando o século XIX como um todo, do total de 163 mulheres que já estavam 

casadas na época em que um dos pais faleceu, 86 delas levaram dotes para os seus enlaces, 42 

nada receberam e 34 se encontravam naquela situação em que um dos pais já era falecido, 

podendo estar de posse de uma das legítimas quando se casaram. Das 86 que foram dotadas, 

66 tiveram os bens dos dotes discriminados e avaliados. A variação quanto ao tamanho e valor 

traduz as desigualdades socioeconômicas que imperavam entre as famílias de Xique-Xique. 

Em escala crescente, os dotes avaliados foram de 22$000 até 4:585$750, mas 53% deles 

ficaram abaixo de 500$000.  

TABELA 17 
 PRINCIPAIS BENS COMPONENTES DOS DOTES  

Fonte: APEB, SJ, IT, Inventários de Xique-Xique (1813-1899). 
* No caso específico dos escravos a análise tem por base o total de 49 dotes, mas com relação aos demais 
foram analisados 66 casos de dotes em que os bens foram detalhados. 

 

Como sugere a tabela, normalmente as filhas eram dotadas com bens que pudessem de 

alguma forma lhes prover uma renda, ou serem facilmente negociados, como escravos ou 

gados. Entre as famílias que demonstram indícios de uma riqueza anterior, acumulada por 

meio de heranças inclusive, vez ou outra acontecia de constar nos dotes diamantes, jóias em 
                                                 
49 Idem, Ibidem, p. 416. 
50 Conclusões análogas as que foram constadas sobre Minas Gerais. Ver LEWKOWICZ, Ida. As mulheres 
mineiras e o casamento: estratégias individuais e familiares nos séculos XVIII e XIX. História, vol. 12, pp. 13-
28. São Paulo: UNESP, 1993, pp. 23-24. 

BENS DOS DOTES* DOTES CONCEDIDOS PERCENTUAL 

Escravos 27 55,1% 

Gado bovino 34 51,5% 

Gado cavalar 33 50,0% 

Dinheiro 27 40,9% 

Ouro, prata, diamantes 13 19,7% 

Mobiliário, artefatos 7 10,6% 
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ouro e objetos de prata. No entanto, em uma região pobre como a pesquisada, bens de raiz, 

como terras e casas de moradia, dificilmente constavam entre o patrimônio constituinte dos 

dotes. 

A transmissão de terras em dote, em verdade, não foi constatada entre os inventários de 

Xique-Xique, o que não quer dizer que não tenha ocorrido, tendo em vista que devemos 

considerar o critério da seleção natural agindo sobre as fontes ao longo do tempo. Mas naquela 

mesma região do médio São Francisco, para consolidar uma união entre um Castelo Branco e 

uma moça da família Guerreiro houve a transmissão de uma fazenda em dote. Nos registros 

eclesiásticos de terras da freguesia de Sento-Sé, Medrado José Leite Pereira Castelo Branco 

declarou, em 1859, que possuía a fazenda do Curralinho por dote de sua mulher Maria 

Joaquina Rocha Guerreiro Castelo Branco, dado por seus pais Bernardo José Guerreiro e 

Maria Benedicta Rocha Guerreiro. Medrado José era filho de Liberato José Leite Pereira 

Castelo Branco, de quem herdou também muitas terras na freguesia de “Remanso de Pilão 

Arcado”.51  

As uniões matrimoniais entre membros da família Guerreiro e os membros de famílias 

tradicionais do vale do São Francisco teria sido um dos motivos do “despeito” de Militão 

Plácido de França Antunes contra o português Bernardo José Guerreiro, conforme Wilson 

Lins.52 Uma outra filha do português casou-se com um Rocha Medrado, que também se unia 

aos Castelo Branco por matrimônio. Em 1859, Ângelo Custódio da Rocha Medrado, morador 

em Campo Largo, declarou que possuía na freguesia de Sento-Sé uma fazenda denominada 

Boqueirãozinho, que houve por herança de sua mulher, Maria Rosa Guerreiro da Rocha 

Medrado. O próprio Bernardo José Guerreiro era casado com alguém deste mesmo tronco 

familiar, já que sua esposa era Maria Benedita Rocha Guerreiro.53 

Evidentemente, era entre as famílias mais abastadas que se encontravam os casos de 

dotes mais volumosos. As filhas de Ana Leonídia e de Manuel Fulgêncio de Azevedo, donos 

do maior patrimônio entre os inventários encontrados, receberam dotes à altura de sua 

condição social. Quando Laurentina Leopoldina se uniu ao primo José Rufino de Magalhães 

Júnior, seus pais ofereceram um dote avaliado em 4:585$750, o maior dote encontrado. Este 

era composto de uma casa na vila de Xique-Xique, avaliada em 800$000, a quantia de 

                                                 
51 APEB, SCP, Agricultura, Livro n° 4.811, Registros de terra da freguesia de São José de Sento-Sé, (1856-
1859), registro n° 253, fl. 80; Livro n° 4.772, Registros de terra da freguesia de Santo Antônio de Pilão Arcado 
(1857-1865), registros n° 28 a 33, fl. 12 a 14.  
52 O chefe dos França Antunes já não teria visto com bons olhos a chegada do português na ribeira 
sanfranciscana (vindo da região de Rio de Contas), e gostou menos ainda de sua paulatina ascensão social e 
política entre as famílias importantes de Pilão Arcado e região. LINS, O médio São Francisco, pp. 49-50. 
53 APEB, Livro n° 4.811, registro de terra n° 254, fl. 80. 
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2:000$000 em dinheiro, os escravos Severiano, crioulo, nove anos, e Raimunda, crioula, 18 

anos, cada qual valendo 800$000, jóias em ouro e objetos de prata no total de 175$750, e por 

fim, um estrado, que valia 10$000. Sua irmã Francisca Antônia de Azevedo, também casada 

com um primo, Francisco José Suares de Carvalho, recebeu dote menor, mas também de 

grandes proporções para aquela região, avaliado em 3:560$700. Ela recebeu 1:500$000 em 

dinheiro, uma casa também na vila, avaliada em 1:000$000, a escrava Felipa, mulata, 37 anos, 

que valia 800$000, e jóias em ouro e artefatos de prata no total de 260$700. Manoel Fulgêncio 

e Ana Leonídia tiveram uma preocupação pouco comum de oferecer certo conforto às filhas 

casadas nos seus novos domicílios, lhes dotando com a casa de moradia, escravas domésticas, 

jóias, além de uma boa soma em dinheiro que lhes permitiria começar a nova vida sem 

dificuldades. Em 1867, quando Manoel Fulgêncio faleceu, elas reincorporaram o valor de 

metade do dote ao espólio paterno, ou seja, o meio dote, numa atitude acertada, tendo em vista 

que a herança que coube a cada um dos cinco filhos do casal foi no valor de 5:177$229.54 

O costume de dotar as filhas vinha de longe na família de Manoel Fulgêncio de 

Azevedo. A sua mãe Antônia Pereira da Cruz quando se casou com Francisco Xavier Pereira 

Lúcio levou consigo um dote composto por várias peças em ouro e prata, artefatos domésticos, 

duas escravas e 200$000 em dinheiro. Quando foi autuado o inventário do sogro Teobaldo 

José de Carvalho, em 1823, o genro Francisco Xavier compareceu para declarar o dote 

recebido “como administrador de sua mulher”.55 Certamente a união de Manoel Fulgêncio e 

Ana Leonídia também envolveu um dote significativo. Porém, mesmo levando o dote à 

colação, as filhas Laurentina Leopoldina e Francisca Antônia ainda foram privilegiadas em 

comparação com os outros herdeiros. Quando foi realizado o inventário por morte da 

matriarca Ana Leonídia, em 1890, todas as filhas já eram falecidas, mas o procedimento 

esperado é que a outra metade do dote de cada uma delas fosse também incorporado ao 

patrimônio da matriarca – por declaração dos representantes dos netos herdeiros. Mas assim 

não aconteceu e nada foi mencionado, significando que as duas primeiras filhas que se 

casaram herdaram de forma desigual – o meio dote e a legítima paterna – quando as duas 

outras filhas de Manoel Fulgêncio e Ana Leonídia casaram-se apenas de posse da herança 

paterna. E esta atitude foi verificada em outros casos. As filhas dotadas nem sempre 

cumpriram o preceito de declarar o dote por ocasião da morte de cada um dos pais, levando à 

colação, não raro, apenas a primeira metade. Esta questão, no entanto, não pôde ser analisada 

                                                 
54 APEB, SJ, SI, n° 04/1444/1913/19, Inventário de Manuel Fulgêncio de Azevedo, Xique-Xique, 1867.  
55 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/13, Inventário de Teobaldo José de Carvalho, Xique-Xique, 1823. 
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com muita segurança, tendo em vista que dificilmente restaram inventários dos espólios de 

ambos os cônjuges.56    

Ainda assim, como já relatei, a maioria das filhas em Xique-Xique optou por levar o 

dote à colação, atitude justa com os demais herdeiros, mas que nem sempre beneficiava a elas 

próprias. Joana Martins de Araújo, filha do tenente Liberato José Martins e de Carolina Maria 

de Araújo, quando se casou com o capitão Antônio Martins Santiago, parente dela por parte de 

pai, recebeu um dote que foi avaliado em 2:400$000, em 1867. O dote era formado pela 

quantia de 1:000$000 em dinheiro, a escrava Rosa, crioula de 18 anos, sua filha Eva, bem 

pequena, a escrava Matildes, cabra, com 38 anos, e uma filha desta, também pequena, que 

juntas somaram 1:400$000. Metade do valor do dote, ou seja, 1:200$000 voltou ao espólio 

para ser dividido entre todos os filhos do casal. Entrando na partilha com os irmãos, Joana e o 

marido herdaram 945$740, quantia bem inferior ao meio dote. Ainda assim, Joana Martins de 

Araújo pode ser considerada uma privilegiada, pois as filhas de negociantes, que 

invariavelmente eram também proprietários de terras, gados e escravos, tiveram condições 

muito mais favoráveis de contrair um matrimônio de prestígio e começar a nova vida com 

algum cabedal.57 

Situações como a de Joana Martins de Araújo e seu marido Antônio Martins Santiago 

eram comuns. Muitas herdeiras tiveram que ressarcir seus irmãos no momento da partilha, 

visto que o meio dote comumente excedia o valor das legítimas. Em 1855, o meio dote de 

Modesta Pereira de Matos, filha de Eduardo de Souza Nogueira e de Maria Pereira de Matos, 

foi avaliado em 175$000 e o quinhão dos outros herdeiros em 155$017. Em 1867, o meio dote 

de Esméria Maria, no inventário da viúva Josefa Vitória da Conceição, foi avaliado em 

345$500, e entrando na partilha com os outros nove irmãos sua legítima alcançou apenas 

197$979. As suas irmãs Maria Rosa e Vicência Maria ainda tiveram que fazer uma reposição 

maior aos irmãos, tendo em vista que o meio dote da primeira valia 366$500 e o da segunda 

418$000. Também foi o caso das quatro filhas de Mariana Dina da Conceição e de Manoel da 

Cunha e Silva, em 1855. O meio dote de uma delas foi avaliado 275$000 e das outras três em 

186$000, mas a herança de cada uma tinha pela morte do pai foi de apenas 112$628.58 

 Muitas famílias calculavam cuidadosamente o montante do dote de cada uma das 

filhas, mas outras tantas parecem ter se perdido nos cálculos. Vejamos a história do casal Ana 

                                                 
56 APEB, SJ, IT, n° 04/1464/1933/02, Inventário de Ana Leonídia de Carvalho e Azevedo, Xique-Xique, 1890. 
57 APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/04, Inventário de Liberato José Martins, Xique-Xique, 1867.  
58 APEB, SJ, IT, n° 07/3130/10, Inventário de Eduardo de Sousa Nogueira, Xique-Xique, 1855; n° 
04/1444/1913/20, Inventário de Josefa Vitória da Conceição, Xique-Xique, 1867; n° 07/3130/02, Inventário de 
Manuel da Cunha Silva, Xique-Xique, 1853. 
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Maria e João Pereira Alves Barreto, moradores no arraial de Gentio do Ouro. Eles se casaram 

no início dos anos 1850, talvez em 1851 ou 1852, e viveram juntos por mais de quatro 

décadas. Quando o primeiro filho do casal nasceu, em 1853, João tinha no máximo 15 anos de 

idade e a jovem mãe Ana Maria não devia ser mais velha. A união resultou em pelo menos 

oito filhos, sendo os primeiros três homens e na seqüência nasceram cinco mulheres. Na 

ocasião do casamento de cada uma das filhas o casal lhes dotou religiosamente com 20 

cabeças de gado de toda sorte e dois “burros sendeiros” e apenas com relação a uma das filhas 

foi acrescentado a este dote também um cavalo. Em 1896, quando Ana Maria Alves Barreto 

faleceu, o viúvo declarou que os dotes das filhas Auta, Laurinda e Leopoldina Alves Barreto 

somavam 600$000 e o da filha Maria da Cruz Alves Barreto foi avaliado em 640$000. Apesar 

desta diferença de um cavalo é possível perceber que esse casal primou pelo princípio da 

igualdade entre as filhas. E na partilha do espólio ficou claro que o dote delas não prejudicara 

os três irmãos varões, como não raro acontecia. O patrimônio do casal valia 12:768$000 e 

após a incorporação do meio dote das filhas passou para 13:988$000. Retirada a meação do 

viúvo, o quinhão de cada um dos oito filhos ficou em 874$250, ou seja, quantia maior do que 

o dote das moças por inteiro. No entanto, este casal fez parte de uma minoria mais abastada e 

isto evidentemente foi crucial para que os dotes não pesassem tanto, no final das contas.59 

 Mas nem todos os casais agiam com esta cautela na hora de casar e dotar as filhas. 

Exemplo bem diverso demonstra o inventário do viúvo João Martins de Andrade, autuado em 

1860. Do casamento com Antônia Pereira da Silveira, já falecida na época, nasceram seis 

filhos, sendo três as mulheres e todas elas receberam dotes na ocasião dos casamentos. Não 

encontrei o inventário que se procedeu na época do falecimento de Antônia, mas consta que 

duas das filhas – Carolina Pereira da Silveira, casada com Francisco Manoel de Almeida, e 

Messias Pereira da Silveira, casada com Francisco de Paula Ribeiro – entraram na partilha do 

espólio levando o dote à colação. No entanto, a filha primogênita Gertrudes Pereira da 

Silveira, casada com João Antônio de Almeida, não procedeu da mesma maneira, abstendo-se 

da herança neste primeiro momento em favor do dote.  

Em 1860, no inventário do pai João Martins de Andrade, todas as três compareceram 

com o dote. No caso de Carolina e Messias, tratava-se apenas do meio dote, sendo o da 

primeira no valor de 579$000, correspondente a nove cabeças de gado, uma escravinha e 

139$000 em dinheiro, e o da segunda no valor de 290$000, também correspondendo a uma 

escrava e nove cabeças de gado, porém sem soma em dinheiro. Até aqui já fica patente que 

                                                 
59 APEB, SJ, IT, n° 04/1464/1933/13, Inventário de Ana Maria Alves Barreto, Xique-Xique, 1896. 
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houve diferenças no valor dos dotes concedidos. Mesmo considerando que se tratava apenas 

de metade, tudo indica que o dote de Carolina fora mais que o dobro daquele concedido a irmã 

Messias, que não por acaso era a mais nova e certamente a última a casar. Mas foi no caso da 

primogênita Gertrudes que a disparidade mostrou-se assustadora. Seu marido compareceu na 

época para explicar que por ocasião da morte da sogra ele abstivera-se da herança, mas por 

morte do sogro resolveu comparecer com “o que tinha recebido em dote”, ficando também de 

receber a legitima materna da esposa, antes recusada. Estavam em poder do casal duas 

escravas adultas e seis crianças e essas últimas certamente representavam o rendimento do 

dote, sendo tudo avaliado da seguinte maneira:  

 

Hilária, crioula, 40 anos      600$000 

Alexandrina, crioula, 20 anos      800$000 

Joaquim, cabra, 14 anos      600$000 

Maria, crioula, 12 anos      800$000 

Veríssimo, crioulo, 10 anos      500$000 

Fulgência, crioula, 4 anos      500$000 

Laurinda, crioula, 2 anos      400$000 

Anna, crioula, 2 meses       150$00060  

 

O dote de Gertrudes Pereira da Silveira, portanto, alcançou em 1860 a alta soma de 

4:350$000. E este é um caso típico de como o dote das filhas podia melhorar a situação dos 

outros herdeiros, quando reincorporado ao patrimônio familiar. O inventário de João Martins 

de Andrade totalizou apenas 1:281$380, mas com o acréscimo dos três dotes o montante subiu 

para 6:500$380, e deduzidas as despesas, cada um dos seis filhos herdou 966$664. Para as 

irmãs Carolina e Messias foi vantajoso porque a herança era maior que o meio dote. No 

entanto, para Gertrudes e seu marido João Antônio o prejuízo foi grande, ainda que justo. A 

legítima à qual eles tinham direito pela morte da mãe de Gertrudes era apenas no valor de 

270$402, que somada à herança advinda de João Martins de Andrade totalizou 1:237$066, 

muito menor do que o dote. Gertrudes e seu marido devem ter decidido comparecer com o 

dote a fim de não prejudicar os outros herdeiros, tendo em vista que foram amplamente 

privilegiados em detrimento destes em outro momento. Só não podemos saber se este processo 

foi pacífico e voluntário ou se a decisão fora tomada depois de muita pressão em família. 

Calmaria não foi exatamente o que vigorou no processo de avaliação do dote de Ana 

Joaquina da Rocha, filha de Constância Maria de Magalhães e de Álvaro Antonio da Rocha, 

                                                 
60 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/04, Inventário de João Martins de Andrade, Xique-Xique, 1860. 
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irmão natural do capitão Juvêncio Cassiano de Campos. Quando foi autuado o inventário por 

morte de Constância, em 1856, o viúvo solicitou que o genro Antônio Ermenegildo da Silva 

fosse notificado para levar o dote à colação. Os bens eram uma escrava chamada Maria, pouco 

mais de 200$000 em dinheiro, um tacho de cobre, três colheres de prata, uma caixa 

desencourada, uma égua nova e “mais coisas que não tinha lembrança”, disse Álvaro Antônio. 

O genro realmente compareceu e o dote foi avaliado, mas alguns dias depois o sogro contestou 

judicialmente as avaliações, que no seu entender foram inferiores ao real valor de alguns bens, 

prejudicando aos demais herdeiros – os filhos Rodrigo José, 17 anos, Carolina, 15 anos, e 

Miguel, com 13 anos de idade. Depois da intervenção de um advogado – ou algum entendido 

que figurou como tal – o viúvo conseguiu que o dote da filha fosse reavaliado. Na primeira 

avaliação, Ana Joaquina e seu marido deviam entrar na partilha com o valor de 424$360 

referente ao meio dote e na segunda este subiu para 547$360. Ainda assim, o jovem casal saiu 

lucrando, pois a legítima materna de Ana Joaquina e dos outros três irmãos foi de 715$153.61 

TABELA 18 
 AVALIAÇÃO DO DOTE DE ANA JOAQUINA DA ROCHA (1857) 

Fonte: APEB, SJ, IT, n° 08/3280/11, Constância Maria de Magalhães, Xique-Xique, 1857. 
 

Os problemas com os dotes devem ter sido mais freqüentes do que os exemplos que 

escapam das fontes, consumindo longas horas de discussões em família. Tensões e brigas 

também marcaram a divisão do espólio de Josefa Pereira de Matos. No final dos anos 1820, 

José Alves Bessa e a esposa Josefa casaram as filhas Segismunda e Carlota, distribuindo a 

                                                 
61 APEB, SJ, IT, n° 08/3280/11, Constância Maria de Magalhães, Xique-Xique, 1857. 

BENS DO DOTE AVALIAÇÃO REAVALIAÇÃO 

Escravinha Maria, 10 anos, crioula 400$000 600$000 

Jóias diversas em ouro 70$400 70$400 

Em dinheiro 204$040 204$040 

Três pares de colheres de prata 12$600 12$600 

Um tacho 4$000 4$000 

Duas caixas desencouradas 8$000 8$000 

Um candeeiro de arame 3$000 3$000 

Uma cama de vento “em bom uso”  10$000 20$000 

Um ferro de engomar 1$000 1$000 

Um copo grande $480 $480 

Uma égua cavalar nova 20$000 30$000 

13 cabeças de gado vacum de toda sorte 104$000 130$000 

14 cabeças de cabras e ovelhas 11$200 11$200 

TOTAL DO DOTE 848$720 1:094$720 



 291 

cada uma delas dotes formados por três escravos, 13 cabeças de gado vacum, além de jóias em 

ouro e prata. Após a morte da esposa, ocorrida em 1832, o marido preferiu não abrir 

inventário, deixando para fazê-lo duas décadas mais tarde, o que lhe traria sérias dores de 

cabeça, mas continuou dotando os filhos. Assim, declarou “ter casado sua filha Joaquina com 

Sulidônio Alves Bessa muito depois da morte da falecida inventariada”, lhe dotando 

rigorosamente também com três escravos, 13 cabeças de gado vacum e peças em ouro e prata. 

Ainda não contente por já ter casado suas três filhas em um mercado matrimonial bastante 

restrito, o viúvo auxiliou com dotes também os dois filhos varões, Antônio Alves Bessa e José 

Alves Pereira, mais ou menos nos moldes daquilo que havia concedido às filhas.  

Em 1855, época em que José Alves Bessa já havia contraído segundas núpcias, foi 

iniciado o inventário do patrimônio de seu primeiro casamento. Ou seja, 23 anos após a morte 

de Josefa Pereira de Matos. A partilha do espólio depois de tanto tempo gerou séria crise na 

família. O marido da primeira filha dotada, por conta desse privilégio, resolveu não levar o 

dote à colação o que não foi aceito pelo viúvo. Para completar a querela, os outros três genros, 

juntamente com os herdeiros do filho José Alves Pereira, que já era falecido, foram acusados 

de não declarar os rendimentos dos dotes, ou seja, os filhos que as escravas produziram. O 

viúvo moveu um processo contra os filhos, genros e netos do primeiro consórcio para que 

estes fossem “coagidos a trazerem a colação os bens e rendimentos que deixarão de conferir 

no inventário de sua finada mulher”. Finalmente, depois de cinco anos de briga na justiça de 

Xique-Xique, em novembro de 1860 houve uma sobrepartilha com o restante dos bens.62  

O caso desta família é sintomático de como a tradição dotal assumia proporções 

enormes e ocupava boa parte das inquietações dos casais. José Alves Bessa conseguiu dotar 

todos os seis filhos que teve com Josefa Pereira de Matos, inclusive os homens. Neste último 

quesito, poucos casais tiveram a mesma atitude. Durante todo o século XIX encontrei apenas 

cinco casos de pais que dotaram também os homens da família. Assim agiram Maria Rosa e 

Pocidônio Pereira Lima, moradores em Marrecas, que dotaram as duas filhas e os três filhos 

rigorosamente com cinco cabeças de gado e um cavalo. Na partilha amigável que se procedeu, 

em 1863, por morte de Maria Rosa, todos eles devolveram integralmente o dote ao espólio. O 

dote valia 70$000 e seus quinhões quase quatro vezes mais, 272$730. Na região de Gameleira 

do Assuruá, o casal Bernardina da Silva Paiva e João Floris Paiva também dotou as duas filhas 

e o filho de forma exemplarmente criteriosa, respeitando o princípio da igualdade, mesmo com 

uma provável diferença de muitos anos entre os casamentos tendo em vista a idade deles – 
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Silvéria, 36 anos, Patrícia, 35 anos, e Victor, 23 anos. Todos receberam 14 cabeças de gado, 

duas éguas e dois burros que juntos somaram 410$000, sendo inventariado o meio dote.63   

Mesmo os casais com numerosa prole também se preocuparam em conceder dotes aos 

filhos varões. Na povoação de Gameleira, o único filho do casal José Gomes Lima e Joaquina 

Maria da Conceição que não recebeu dote foi Reginaldo Gomes Lima, porque não se casou. 

Os outros oito filhos, sendo cinco mulheres e três homens, foram dotados. Os filhos receberam 

cada qual um escravo, no valor de 500$000; três das filhas receberam um casal de escravos, 

formando o dote de 800$000 cada; e apenas uma das filhas, talvez a primeira dotada, recebeu 

um escravo e duas escravas, ficando com um dote no valor de 1:100$000. No inventário que 

se procedeu por morte de José Gomes Lima, em 1884, a metade dos dotes foi levada à colação 

e neste caso só a herdeira que recebeu um dote maior precisou fazer reposição aos demais 

herdeiros, pois a herança de cada um ficou em 480$400. Entre as filhas dotadas por José 

Gomes Lima e Joaquina Maria da Conceição estava Maria Joaquina da Conceição, também 

chamada de Maria Gomes Lima, mãe das menores Delmira Maria, Marcolina e Maria Rita, 

que nos anos 1860 pediram licença para desposar os primos José Gomes de Miranda, João da 

Cunha e Silva e Joaquim Miranda da Cunha, argumentando que estes não lhes eram desiguais, 

pois eram seus primos, conforme mencionei anteriormente.64  

Houve casos em que as filhas desistiram da herança em favor do dote recebido sem que 

isso acarretasse disputas com os demais herdeiros. Em 1856, quando Maria Pereira da Cruz 

faleceu no sítio da Canabrava, o viúvo Alexandre Pereira das Chagas, assim como os outros 

sete filhos do casal, não se incomodou com o fato de as herdeiras Zeferina, Efigênia e Luzia, 

casadas entre 1842 e 1845, não entrarem na partilha conferindo seus dotes. Mas neste caso os 

dotes não excederem em muito ao quinhão recebido pelos outros herdeiros, que foi de 

332$804. Na realidade, Zeferina e Luzia ainda saíram perdendo, pois seus dotes eram de 

290$000 em vários bens não especificados. Apenas Efigênia teve uma leve vantagem com um 

dote avaliado em 340$000.  

É quase certo que Antônio das Chagas, o marido de Efigênia, fosse seu primo, tendo 

em vista que Chagas também era o sobrenome do pai dela. Talvez por isto ela tenha sido 

agraciada com um dote maior do que o das irmãs, levando vantagem inclusive sobre Zeferina, 

a primeira a casar. Mas foi com base no critério de primeiro dotado que Ângelo José de 

Queiroz, marido de Zeferina, absteve-se da herança do sogro. Perante o escrivão ele explicou: 

                                                 
63 APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/03, Maria Rosa, Xique-Xique, 1863; n° 07/3119/32, Ana Ferreira de Brito, 
Xique-Xique, 1890. 
64 APEB, SJ, IT, n° 04/1464/1933/15, Inventário de José Gomes Lima, Xique-Xique, 1884. 
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“na qualidade de primeiro doctado tem o privilegio da lei, não quer por isso entrar na colacção 

da partilha com os mais herdeiros; quer por isso desistir-se da herança, ficando tão somente 

com o dote que si já tem”. Apesar de não gozarem do mesmo privilégio, os outros dois genros 

também desistiram da herança e decerto os demais herdeiros aceitaram a decisão baseados no 

fato de que não teriam prejuízos, volto a afirmar. Neste caso, as filhas dotadas até 

beneficiaram os sete herdeiros, tendo em vista que elas só eram obrigadas a comparecer com o 

meio dote neste momento. Se elas seguissem a prática mais comum, ou seja, levar o meio dote 

à colação, o quinhão que caberia aos 10 herdeiros seria de 260$292. Com a desistência das 

três irmãs, os outros sete irmãos herdaram 332$804.65  

Maria Sancha do Sacramento e seu marido Floris de Souza Pereira, moradores na 

vizinhança de Gentio do Ouro, também não tiveram problemas com os sete outros herdeiros, 

irmãos e irmãs de Maria, que não contestaram o fato de o casal preferir ficar com seu dote. 

Este era composto de quatro vacas paridas e um cavalo, bens que não foram avaliados, mas 

deveriam valer acima dos 100$000. A legítima paterna recebida pelos outros irmãos foi de 

79$120 e, portanto, o casal fez um bom negócio ao abrir mão da herança.66 

Pelas histórias citadas é possível perceber que a grande quantidade de filhos por casal 

não foi empecilho para que os pais constituíssem dotes às filhas. Grande parte dos casais que 

concederam dotes viviam em domicílios super-povoados. Este foi o caso de Mariana Dina da 

Conceição e Manuel da Cunha e Silva. Pequenos proprietários no sítio do Cotovelo, ali tinham 

uma parte de terras, casa de telhas e uma parte numa oficina de fazer farinha e na época do 

inventário criavam trinta cabeças de gado bovino. A família era formada pela numerosa prole 

de 13 filhos, onde o mais velho deveria ter por volta de 35 anos e o mais novo tinha 10 anos 

de idade, sendo oito deles ainda solteiros e cinco menores de 21 anos. Quando foram 

inventariados os bens do casal por morte de Manuel, em 1853, a viúva declarou “que o seu 

falecido marido” havia dotado quatro filhas à época de seus casamentos, a saber, Lucinda 

Maria da Conceição, casada com José da Cunha e Silva, que em vista do sobrenome deveria 

ser seu primo pelo lado paterno; Bertolina Maria da Conceição, casada com Suplício de Souza 

Alves; Isabel Maria da Conceição, também casada com um primo, Erino da Cunha e Silva e 

Maria do Carmo, casada com Antônio Guedes de Souza. Os dotes concedidos a três filhas 

eram formados por duzentos mil reis em dinheiro, “dez cabeças de gado vacum de toda sorte” 

e “dois cavalos lerdeiros”, somando cada um 373$000. Apenas a primeira filha, talvez pelo 

privilégio de ser a primeira dotada ou por um interesse maior da família no casamento, 

                                                 
65 APEB, SJ, IT, n° 08/3280/14, Inventário de Maria Pereira da Cruz, Xique-Xique, 1856. 
66 APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/12, Inventário de Joaquim Bernardo da Rocha, Xique-Xique, 1863. 
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recebeu “huma Escravinha pequena e dois cavalos lerdeiros, e dezesseis cabeças de gados 

vacum de toda sorte”, sendo o dote avaliado em 415$000. As quatro filhas, através de seus 

maridos, compareceram para declarar os bens recebidos para que o meio dote se incorporasse 

ao monte partilhado entre os treze herdeiros. No conjunto, os quatro dotes equivaliam a 

1:534$000, representando quantia maior que o patrimônio dos pais, avaliado em 1:262$000. A 

herança que cada uma delas recebeu na partilha foi de 112$628, valor inferior ao meio dote e, 

portanto, elas tiveram que ressarcir os demais herdeiros. As outras duas filhas do casal que 

ainda eram solteiras, Ana Luísa e Delmira, com 20 e 21 anos de idade, respectivamente, se 

chegaram a casar, em comparação com as quatro irmãs mais velhas saíram prejudicadas, visto 

que só levaram consigo a legítima paterna.67   

 É interessante ainda neste caso o fato da viúva ter declarado que “o seu marido havia 

concedido” dote às filhas e não “nós concedemos”. Numa sociedade marcada por uma rígida 

divisão sexista, mesmo considerando que juridicamente um dote era investimento do casal no 

futuro das filhas, já que os bens pertenciam a ambos e a disposição destes bens legalmente 

deveria passar pelo consentimento da esposa, a predominância de valores masculinos fazia 

com que as próprias mulheres endossassem nas suas falas a percepção que os homens tinham 

de si mesmos como os únicos atores. Outro exemplo dessa valorização dos papéis masculinos 

é o fato de que, mesmo sendo as filhas a levarem consigo os dotes recebidos de seus pais para 

os casamentos, na época de levá-los a inventário seus nomes algumas vezes eram 

“esquecidos”, aparecendo apenas os maridos, co-herdeiros, que o declaravam como cabeça do 

casal, também dizendo “ter recebido do seu sogro” tantos e tais bens em dote.  

As declarações enfatizando a figura do pai no ritual do matrimônio se multiplicam nas 

fontes, como a que fez José Martins de Andrade referindo-se ao contexto do casamento das 

irmãs, no inventário do pai João Martins de Andrade: 

 

Declarou o dito Inventariante que o finado seo Pai avia casado três filhas – 

Gertrudes Pereira da Silveira com João Antônio de Almeida; Carolina Pereira da 

Silveira com Francisco Manoel de Almeida; Messias Pereira da Silveira com 

Francisco de Paula Ribeiro...68 

  

Os pais, evidentemente, agiam da mesma forma. No inventário da esposa Maria Pereira 

da Cruz, em 1856, Alexandre Pereira das Chagas declarou que no ano de 1842 “casara uma 

sua filha de nome Zifirina com Ângelo José de Queiroz e lhe dera em dote a quantia de 
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68 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/04, Inventário de João Martins de Andrade, Xique-Xique, 1860, fl. 14. 



 295 

duzentos e noventa mil reis em vários bens”; disse também “que elle casou sua filha 

Efigênia”, com Antônio das Chagas, também em 1842, “e nesta ocazião lhe deo em dote 

vários bens”; e por fim, em 1845, ele “casara sua filha Luzia com José Alves Beça e nesta 

mesma ocazião lhe deo em dote vários bens”. Após a morte da esposa, Alexandre das Chagas 

ainda casara outras três filhas – eram 10 filhos no total e somente três homens. Balbina Pereira 

da Cruz casou-se com Ângelo Alves da Silva, em 1859, Verônica Pereira da Cruz com 

Ludugério José de Oliveira, em 1861, e Joana Pereira da Cruz, com José Joaquim de Oliveira, 

em 1863. Apenas com relação à filha Maria não foi possível saber se contraiu matrimônio.69   

Mas não era nada fácil para as mais pobres dotarem suas filhas. Os problemas de 

recursos devem ter consumido o sono de muitos casais com filhas em idade casadoira, o que 

bem pode ter sido o caso de Cosma Maria Damiana e seu marido Manoel de Abreu Neiva. 

Apesar de Manoel ser falecido havia alguns anos, talvez bem antes da esposa, os bens do casal 

só foram inventariados após a morte desta, em 1862. Donos de pequeno patrimônio avaliado 

em 570$000, cujo montante equivalia a pouco mais da metade do preço de um único bom 

escravo70, e pais de oito filhos (dois homens e seis mulheres), o casal, entretanto, preocupou-

se em dotar todas as seis filhas à época dos casamentos, como a tabela adiante ilustra. 

Várias questões chamam a atenção no caso desta família. Primeiro o fato de os pais 

terem disponibilizado paulatinamente a maioria das criações que possuíam, terminando seus 

dias apenas com um cavalo velho e três porcos, com o sítio denominado Olhos d’Água, “terras 

de plantações que terá huma legoa”, onde cultivavam feijão e milho principalmente, além de 

um escravo já idoso, chamado Malaquias, com cerca de 60 anos. Isso demonstra como casar 

uma filha era dispendioso no século XIX, particularmente para uma família de pequenos 

proprietários como a de Manoel e Cosma Maria, que "por azar" tiveram seis filhas e apenas 

dois varões. Em segundo lugar, é curiosa a diferenciação nos valores dos dotes, onde um pôde 

chegar a 76$000 e outro a apenas 22$000. Tendo em vista que não foram mencionadas as 

datas dos casamentos não é possível ter certeza de que a lista declarada pelo inventariante 

estivesse em ordem cronológica. É provável que os valores mais altos se refiram às primeiras 

filhas casadas e que as últimas tenham sido prejudicadas pelo empobrecimento paulatino dos 

pais, levando para seus enlaces dotes bem menores do que as outras irmãs. 

 
 

                                                 
69 APEB, SJ, IT, n° 08/3280/14, Inventário de Maria Pereira da Cruz, Xique-Xique, 1856. 
70 Por essa época, segundo as avaliações feitas na maioria dos inventários, um bom escravo, ainda jovem e apto 
para o trabalho valia cerca de 1:000$000. APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/14, Inventário de Cosma Maria 
Damiana e Manoel de Abreu Neiva, Xique-Xique, 1863. 
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TABELA 19 
COMPARAÇÃO ENTRE OS DOTES DAS FILHAS  

DE MANOEL DE ABREU NEIVA E COSMA MARIA DAMIANA 
FILHAS DOTADAS/CÔNJUGE  BENS DO DOTE VALORES 

5 cabeças de gado 25$000 Lucinda Maria/ 
José Joaquim Nunes 

1 cavalo novo 32$000 

 1 par de brincos de ouro 5$000 

 1 caixa desencourada 3$000 

  65$000 

1 poldro “brabo” de dois anos 22$000 Maria do Espírito Santo/  
Manoel Gregório do Nascimento 

1 vaca 5$000 

  27$000 

7 cabeças de gado 35$000 Raimunda Maria/ 
Antônio Batista de Oliveira 

1 cavalo 25$000 

 8 ½ oitavas de ouro 5$000 

  65$000 

7 cabeças de gado 42$000 Esméria Maria/ 
Eugênio Abade dos Santos 

1 cavalo velho 20$000 

 1 par de brincos de ouro 3$000 

 1 par de argolas de ouro 2$000 

 1 Olho de Santa Luzia 6$000 

 1 caixa 3$000 

  76$000 

1 cavalo 22$000 Maria da Conceição/ 
Bernardino de Abreu Neiva 

 22$000 

9 cabeças de gado 45$000 Isidoria Maria (falecida)/ 
Manoel Claro 

1 cavalo 20$000 

 1 caixa velha 3$000 

 1 par de brincos de ouro 4$000 

  72$000 

APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/14, Inventário de Cosma Maria Damiana e Manoel de Abreu Neiva, Xique-
Xique, 1863. 

 

A variação no preço do gado de um dote para outro, além do seu baixo valor, também 

sugere que os dotes foram avaliados com base na época dos casamentos e não na do 

inventário, como era o costume. Deve ser considerado ainda que as diferenças nos valores dos 

dotes, muitas vezes, representavam o grau de interesse da família da moça de que o 

matrimônio fosse realizado. Por mais que não possamos concluir de forma definitiva que este 

tenha sido o caso desta família de Xique-Xique, ou de qualquer outra, muitos foram os 
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exemplos no Brasil, desde a época colonial, em que o valor do dote foi decisivo na 

concretização das estratégias de casamentos confabuladas em família.  

As secas periódicas que assolavam o sertão, matando os animais e provocando 

escassez generalizada, também podem ter contribuído para que os dotes neste caso 

diminuíssem ou variassem ao longo do tempo. O último triênio dos anos 1850 foi assolado por 

uma grande seca que se prolongou até os primeiros anos da década seguinte, como já relatei. 

Isto pode explicar também a reduzida criação declarada no inventário do casal. Neste sentido, 

casar “em tempos de vacas magras” não era bom negócio, nem para a família da noiva a ser 

dotada, nem para os cônjuges, que já começavam uma vida nova com dificuldades. Por isso 

era comum entre as famílias de poucos recursos que os casamentos acertados demorassem a se 

realizar, ficando a data a ser definida nos seguintes termos: “quando o tempo melhorar” ou 

“quando chegar o verde”. Os livros de assentos de casamentos de Xique-Xique, se existissem, 

talvez comprovassem que a maioria dos casamentos se dava nos meses de maio, junho e julho, 

“meses mais frescos, de fins d’água” – após a colheita da safra – como acontecia no Piauí.71  

De uma forma ou de outra, os valores empregados no matrimônio, do dote ao enxoval, 

da cerimônia religiosa aos festejos, representavam ônus que muitas vezes a família só podia 

arcar com algum tempo de preparação. Casamento combinado, dote prometido, era 

compromisso firmado. Nazzari encontrou vários exemplos de pais em São Paulo que muito 

tempo depois de haver casado suas filhas ainda lhes deviam o dote acertado.72 Ato sério, social 

e de compromisso, o casamento de outrora, nesses moldes, representava um investimento caro 

para uma sociedade que tinha tão pouco como a de Xique-Xique, mas supõe-se que mais tarde 

produziria os rendimentos esperados, nem sempre do ponto de vista material.  

 Dote, de qualquer maneira, era para quem tinha algum patrimônio a legar, mesmo que 

diminuto como alguns casos aqui citados. Muitas famílias do sertão deixaram de dotar suas 

filhas não por falta de um sentimento mais profundo de amor e de dever com relação a elas, 

mas por um impedimento muito plausível: a falta de condições materiais para fazê-lo. Este 

decerto foi o caso de Ana Francisca de Magalhães e José Longuinho da Silva, moradores no 

sítio do São Francisco, próximo à povoação de Gentio do Ouro. Vivendo provavelmente da 

mineração e sendo pais de oito filhos, entre eles cinco mulheres, eles não puderam legar 

nenhum dote quando casaram a filha Francelina. O bem mais valioso que possuíam era o 

escravo Joaquim, cabra, 25 anos, avaliado em 500$000, que trabalhava nos garimpos e depois 

                                                 
71 FALCI, Miridan Knox. Mulheres do sertão nordestino. In PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres no 
Brasil. 5ª ed. São Paulo: Contexto, 2001, p. 261. 
72 NAZZARI, O desaparecimento do dote, p. 51. 
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sendo mandado para Lençóis por lá faleceu. Ana Francisca e José Longuinho não tinham 

terras, roças, nem criação alguma. Apenas uma casa de telha, um cavalo e o escravo João 

“aleijado e de todo sem serventia” se constituíam no restante do patrimônio, que acrescido de 

alguns poucos utensílios domésticos, somou apenas 581$320. Em 1854, ano em que faleceu o 

marido, Ana Francisca ainda tinha em sua companhia quatro filhas em idade de casar, sendo 

que duas delas, Joana de 22 anos, e Bernardina de 20 anos, há muito já estavam na “fase 

casadoira”, mas continuavam solteiras. Como não possuíam um dote, casar talvez não fosse 

fácil para elas.73   

Aliado à falta de dotes, o isolamento também pode ter condenado muitas moças ao 

celibato ou a um casamento tardio no sertão. Este último pode ter sido o caso de Joana 

Carolina do Espírito Santo, que em 1858, aos 25 anos de idade, permanecia solteira. Além do 

fato de ver sua irmã mais velha, Efigênia, contrair núpcias com Bernardino de Oliveira Feitosa 

sem que seus pais lhe dessem um dote e devendo estar predestinada a seguir a mesma sina, a 

moça ainda residia na fazenda “Pontal de Santo Eusébio”, nas caatingas do município de 

Xique-Xique, lá para os lados do rio Verde. Os pais Félix Gonçalves Chaves e Ana Francisca 

de Oliveira eram criadores de gados vacum e cavalar e proprietários de terras nos lugares 

Pontal, Pau d’Arco e Mundinho, onde tinham outras casas, mas todas construções simples. 

Não é possível saber o porquê de não se disporem a dotar as filhas em uma época em que 

outros de condição inferior o fizeram e parecia ser o costume entre boa parte das famílias. 

Entretanto, diferente da maioria dos outros pais do sertão, este casal se preocupou em 

fornecer um mínimo de educação formal para as três filhas, pois todas escreviam corretamente 

e de forma bastante legível, conforme seus pareceres sobre as avaliações no inventário 

paterno. Não é possível saber exatamente a média de idade em que as moças de Xique-Xique 

casavam. Mas é certo que aos 25 anos Joana Carolina estava para lá da idade de casar. Tudo 

indica que depois de receber a herança paterna ela tenha finalmente contraído matrimônio. 

Como era maior de idade, não precisou entrar com o pedido de licença e por isto nada aparece 

no inventário do pai e não dá para saber a época em que se casou. Mas encontrei seu 

inventário, autuado em 1874. Ela estava casada com Simão Martins Pereira e continuava 

residindo na fazenda Pontal e naquela fazenda também viviam, em residências separadas, sua 

mãe e talvez as irmãs, com suas respectivas famílias. Joana Carolina e Simão Pereira não 

tiveram filhos. Ela faleceu em novembro de 1873, depois de meses enfrentando a doença, 

como atesta um recibo de empréstimo que seu marido fez na cidade de Barra: 

                                                 
73 APEB, SJ, IT, n° 07/3130/06, Inventário de José Longuinho da Silva, Xique-Xique, 1854. 
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 Digo que pagarei ao Senr. Francisco Correia da Silva a quantia de coatrocentos e 

cincoenta mil reis (450$000), dinheiro de prêmios que me emprestou ao passar desta 

para ocorrer as despezas do tratamento de minha mulher nesta Cidade, cuja quantia 

pagarei da data deste a um mez, e na falta pagar o premio de dois por cento ao mez 

athe seu real embolso, para cujo fim obrigo os meus bens havidos e por haver e delle 

os mais bens amparados, e para clareza mandei passar o prezente em que masigno. 

Cidade da Barra do Rio Grande, 19 de Julho de 1873.  

Simão Martins Pereira.74 

 

Apesar do desvelo do marido, Joana Carolina não resistiu. A dívida contraída só foi 

paga quase sete meses depois e por conta dos juros havia subido para 510$600. Seu espólio foi 

avaliado em 1:284$500 e descontada a dívida, restou a quantia de 773$900 que foi partilhada 

entre sua mãe e o viúvo Simão Martins Pereira. A irmã mais nova de Joana Carolina, Maria 

Francisca de Oliveira, com o direito a sua herança paterna não perdeu muito tempo, unindo-se 

a Félix Pereira de Oliveira poucos meses depois da morte do pai. Ele era filho de Manoel 

Pereira de Oliveira e Ana Jovencina dos Santos. A união se deu em 15 de junho de 1859, em 

uma cerimônia realizada no Maquiné, local também conhecido como “Passagem do Rio 

Verde”, onde residia parte da família de Félix Gonçalves Chaves, o pai de Maria Francisca. A 

jovem esposa não tinha completado ainda 18 anos e até o casamento estivera sob a tutela do 

primo Américo Francisco de Miranda.75  

 

5.3 VEREDAS DA MATERNIDADE 

 

José Anastácio da Silva, tutor das netas Maria Alexandrina, Dina América, Idalina, 

Martinha e Francelina, ao prestar contas em maio de 1866, fez as declarações de costume, 

dizendo que suas tuteladas moravam em companhia da mãe, sua filha Joana Maria do Espírito 

Santo, que elas estavam todas com saúde e a mãe as tratava bem, conforme suas posses, e que 

umas estavam aprendendo e outras já sabiam “fazer rendas e coser”, além da doutrina cristã. 

Mas aliado a isso, talvez por conta da valorização social do matrimônio, considerou 

importante evidenciar que a neta mais velha, Maria Alexandrina, que deveria ter cerca de 18 

anos, “inda si acha solteira sem si cazar e vivendo onestamente”. O fato de Maria Alexandrina 

e suas irmãs serem fruto do concubinato de Joana Maria com José Joaquim Pinheiro de 

                                                 
74 APEB, SJ, IT, n° 07/3169/12, Inventário de Joana Félix Carolina do Espírito Santo, Xique-Xique, 1874. 
75 Entre outros parentes, na Passagem do Rio Verde residia Maria Clara dos Anjos Mimosa, viúva de Antônio 
Gonçalves da Rocha Chaves, que era irmão do falecido Félix Gonçalves Chaves. APEB, SJ, IT, n° 08/3280/08, 
Inventário de Félix Gonçalves Chaves, Xique-Xique, 1858. 
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Magalhães, que as reconheceu como herdeiras por meio de testamento, demonstra a aparente 

contradição das palavras do tutor, procurando enfatizar a honestidade da neta que não tinha 

ainda “tomado o estado de casada”, apesar de sua própria filha nunca o ter feito. 

Provavelmente já tendo ele convivido de perto com o falatório do povo do arraial do Gentio, 

onde moravam, talvez por isso mesmo tenha se preocupado em fazer tal declaração.76  

A honra feminina era constantemente chamada a confessar-se. Pelo fato de as jovens 

viverem na companhia da mãe que era mulher solteira e sendo dever do tutor, além de zelar 

por suas pessoas e bens, olhar por suas virtudes, daí a preocupação em demonstrar ao juiz que, 

apesar da posição de concubina da mãe, as filhas estavam sendo educadas conforme os 

preceitos de moralidade e conduta. Pairava sempre o receio do rumor da comunidade, espécie 

de fórum coletivo que recolhia e propagava os mexericos sobre o comportamento das 

mulheres. As noções de vergonha e de desonra estavam na essência dos sentimentos, porém 

em alguns casos havia um ponto de honra exteriorizado, concebido mais em função dos 

julgamentos alheios do que em razão do veredicto da consciência pessoal.77  

Mas a história de Joana Maria demonstra que não só casamentos arranjados e uniões 

legítimas seladas por dotes, abençoadas pela Igreja, regiam a vida amorosa e sexual dos 

membros das famílias de Xique-Xique. Os concubinatos, as mancebias, os inúmeros filhos 

ilegítimos, reconhecidos e perfilhados depois ou não, além do crescimento da prostituição, 

particularmente nas zonas de garimpos, serviam de entrave ao ideal de sociedade modelada 

nos padrões morais católicos, difundidos através das desobrigas realizadas pelos padres que 

percorriam os caminhos poeirentos do sertão no lombo de burros.  Parece evidente também 

que “o viver como casados” sem o serem, em muitas situações não atestou irremediavelmente 

contra os códigos da comunidade envolvida ou lançou o casal à marginalidade social, por mais 

que os cochichos em torno da situação ilegítima pudessem ser recorrentes. A coletividade 

julgava o que era tolerável ou não quanto aos comportamentos sexuais e conjugais, muitas 

vezes até independente de preceitos religiosos, morais ou legais. Nestes julgamentos pesava e 

muito o comportamento cotidiano dos envolvidos e as relações ditas “ilícitas” podiam ser 

absorvidas mais depressa pela comunidade se fossem “exemplares na aparência”.78  

                                                 
76 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/17, Inventário e testamento de José Joaquim Pinheiro de Magalhães, Xique-Xique, 
1863 (grifo meu). 
77 Nobert Elias chama a atenção para a historicidade dos ideais de “bom comportamento” e para o aumento 
progressivo da pressão que as pessoas exercem reciprocamente, umas sobre as outras, como forma de controle 
social. ELIAS, Nobert. O Processo Civilizador, volume I: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1994, p.93. 
78 PRIORE, Mary Del. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidade e mentalidades no Brasil Colônia. Rio 
de Janeiro: José Olympio; Brasília: EDUNB, 1993, pp. 53-55. 
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Vale considerar também que, se em várias destas uniões faltava a legitimidade 

sacramental, em muitas existia de fato a coabitação e a prole, a aliança de famílias e a fixidez, 

requisitos necessários à imagem pública de casados, como parecia ser a situação vivida por 

Joana Maria e José Joaquim Pinheiro de Magalhães. Sintomático disto é que, além dele deixar 

o remanescente de sua terça para a companheira, ela ainda figurou nos autos não apenas como 

testamenteira por ele instituída, mas também e principalmente como inventariante, como 

ocorria com qualquer viúva legítima. De maneira alguma se confunde aqui concubinato e 

casamento, assim como os protagonistas envolvidos certamente também não o fizeram. Mas 

aquilo que foi caracterizado como concubinato nos documentos do sertão oitocentista, em 

diversos casos era bem mais que uma relação sexual episódica e sem maiores conseqüências.79 

Era muito freqüente que a terça, a terceira parte dos bens sobre a qual o testador tinha 

absoluta liberdade para dispor, fosse usada para amparar estas companheiras de uniões 

costumeiras, como neste caso de Joana Maria. Outros exemplos aparecem nas fontes, embora 

nem sempre declarados com todas as letras. Em 13 de setembro de 1863, às vésperas da morte, 

João Batista da Silva declarou: “Deixo minha terça dedusida as minhas disposições 

testamentárias a Senhora Maria Pereira de Sousa, que presentemente se axa em minha 

companhia em remuneração alguns serviços que me tem prestado”.80 Mas nem todos os 

homens tiveram o mesmo zelo e cuidado com suas companheiras e não havia nada na 

legislação daquela época, obviamente, que as protegesse.  

Em 1887, José da Rocha Magalhães compareceu no cartório de Xique-Xique para 

reconhecer José, com sete anos incompletos, como seu “filho natural havido em Claudiana 

Alves dos Reis”. José da Rocha Magalhães ainda reforçou que entre ele e Claudiana “nunca 

houve impedimento que os privasse de se receberem em matrimônio, havido-a sempre tido 

como concubina teúda e manteúda”. Quando ele faleceu, dois anos depois, o filho reconhecido 

pôde ficar como seu universal herdeiro, mas Claudiana não teve direito sequer à terça, pois o 

falecido não deixou um testamento. Urgino de Sousa Nogueira foi indicado judicialmente e 

assumiu a tutela do menor. O parentesco entre o menino José e o tutor, se é que havia, não foi 

mencionado e cerca de dois anos depois, momento da prestação de contas da tutoria, apesar 

das intimações Urgino não compareceu e o escrivão informara ao juiz sobre rumores de que o 

patrimônio do menino estava sendo dilapidado, só não explicava se pela mãe ou pelo tutor.81 

                                                 
79 Talvez possamos também entender, como Vainfas, que tal prática “encobria uma vasta e complexa gama de 
relações amorosas, oscilando na larga fronteira entre o casamento legal e sacramentado e o caso de amor entre 
homens e mulheres solteiros”. VAINFAS, Trópico dos pecados, p. 99.  
80 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/15, Inventário e testamento de João Batista da Silva, Xique-Xique, 1863. 
81 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/29, Inventário de José da Rocha Magalhães, Xique-Xique, 1889. 
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Com relação à tutela dos filhos não apenas as concubinas se mantiveram ou foram 

afastadas da função. Do ponto de vista jurídico, tomando a legislação como a versão 

cristalizada e menos flexível do ordenamento social, percebemos que no Brasil as mudanças 

se processaram muito lentamente e apenas nas últimas décadas do século XIX é que as 

transformações institucionais avançaram mais em benefício da mulher. O advento do Império 

assistiu à continuidade dos direitos com base na legislação portuguesa, pois as Ordenações 

Filipinas continuaram a reger a nossa vida legal, com alguma mudança, até a promulgação do 

primeiro Código Civil, que passou a vigorar a partir de 1917. Parte da legislação criminal do 

período também se manteve fiel ao código português. Entre as mudanças que se processaram 

neste âmbito, uma delas atingiu diretamente a instituição familiar logo nos primeiros anos 

após a independência. Foi o rebaixamento da menoridade de 25 para 21 anos de idade, a partir 

do Código Penal de 1831.  

Mas no que se refere à condição da mulher, com sutis alterações, foi preservada a 

herança cultural e institucional da cultura ibérica, que demarcava os limites para sua atuação 

qualquer que fosse a classe social. Isto representou a continuidade de uma longa tradição que 

se amparava em uma concepção negativa do elemento feminino na sociedade.82 Valores 

misóginos sedimentavam a desconfiança e o preconceito contra a mulher e estes valores 

encontravam um eco institucional. Se ideologicamente era o pai que se configurava na “figura 

de proa da família e da sociedade civil”, como conclui Michelle Perrot sobre a França, “o 

direito, a filosofia, a política, tudo contribuía para assentar e justificar sua autoridade”.83 Entre 

nós por muito tempo o pátrio poder foi um atributo exclusivamente exercido pelo homem 

como chefe da família, herança do pensamento romano que a legislação e a cultura ibérica 

incorporaram aos seus princípios. Isto fica bastante claro quando se constata que a 

problemática da tutela dos órfãos, no geral, só se colocava com a morte do pai.84  

                                                 
82 Sobre estas questões ver KUZNESOF, Elisabeth Anne. A família na sociedade brasileira, p. 37-63, 
set.1988/fev.1989; MATTOSO, Kátia. Bahia, século XIX, p. 130; MATTOSO, A família e o Direito, pp. 217-
244; MATTOSO, Kátia. Família e sociedade na Bahia do século XIX. São Paulo: Corrupio; Brasília: CNPq, 
1988, pp. 38-39; MELO, Hildete Pereira e MARQUES, Teresa Cristina de Novaes. A partilha da riqueza na 
ordem patriarcal. R. Econ.Contemp., Rio de Janeiro, 5(2): 155-179, jul./dez. 2001, p. 158.   
83 Estudos como os de Michelle Perrot demonstram que essa incapacidade feminina não era uma prerrogativa 
apenas do Brasil oitocentista, herança da cultura ibérica, estando ainda presente na legislação e nos costumes 
franceses no século XIX. PERROT, Figuras e Papéis, pp. 121-122. 
84 Conforme Cândido Mendes de Almeida “entre nós a Tutela, como era por Direito Romano, não se exerce 
senão sobre órphãos de pai: pois, se morreu a mãi, o pai não tem outra obrigação mais do que fazer inventário, e 
dar partilhas aos filhos, mas não se suspendem os effeitos do pátrio poder, nem as Justiças tem que se embaraçar 
com a administração dos bens, uma vez que fique salva a propriedade”. ALMEIDA, Código Philippino, Livro 4, 
Tit.102, pp. 995. O trecho citado encontra-se na nota n° 1 dos comentários; O jurista Laffayete Pereira também 
esclarece: “Tutela é o poder conferido a alguém, para proteger a pessoa e reger os bens dos menores que estão 
fóra da acção do pátrio poder”. PEREIRA, Direitos de Família, p. 263. 
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Quando ocorria a morte da esposa, geralmente se fazia um inventário onde seriam 

relacionados e repartidos os bens com os filhos do casal, resguardando assim os direitos dos 

filhos dela contra os de filhos que seu marido porventura viesse a ter no futuro. Na existência 

de filhos menores, normalmente o pai conservava consigo a herança deles e a administrava até 

que chegassem à maioridade. Quando era o marido que morria antes da esposa, também era 

realizado um inventário, só não era nada automático que ela passasse a administrar legalmente 

os bens dos filhos menores. Em boa parte do período oitocentista, ao contrário dos homens 

que eram transformados naturalmente em tutores quando do falecimento de suas mulheres, as 

viúvas só poderiam exercer a tutoria com autorização expressa da justiça, concedida através 

de processo por elas instaurado no juízo dos órfãos. Isto não significa que a mãe ficava 

incapacitada de criar os filhos em sua companhia. Mas cabia ao tutor proteger a pessoa e reger 

os bens dos menores que estavam fora do pátrio poder, requisito que, pelo menos do ponto de 

vista legal, poderia intervir na autonomia feminina nos cuidados com a prole.85  

De acordo com a legislação existiam três tipos de tutela: a testamentária, a legítima e a 

dativa. Pela primeira delas, tanto o pai que tinha o filho menor sob seu poder quanto o avô 

paterno, no caso de ser falecido o pai, poderiam deixar garantido o tutor do filho, ou neto, por 

meio de testamento, e essa decisão era respeitada integralmente. Já em se tratando da mãe, a 

lei também lhe reservava a prerrogativa de dar tutor em testamento aos filhos, entretanto, esta 

só seria validada a partir da confirmação do juiz.86 Apenas na falta de um tutor indicado em 

testamento é que a mãe, seguida da avó, estava amparada pela lei para assumir a tutela dos 

menores, se uma e outra assim o quisesse e se correspondessem a alguns requisitos previstos 

na legislação.87 Na falta de ambas, ou por morte ou por não aceitar, a tutela seria deferida pelo 

juiz ao parente mais próximo em grau, desde que residisse na localidade onde estavam os 

bens dos órfãos. Esta era a chamada tutela legítima. E na falta de parentes na condição de 

                                                 
85 O juízo de órfãos foi o órgão destinado especialmente pelo estado português para amparar e regularizar a vida 
de órfãos e viúvas no Brasil. “Desde 1731, nos lugares onde houvesse mais de 400 habitantes, era o juiz de 
órfãos que deveria tratar de todos os assuntos ligados aos interesses dos órfãos”, especialmente no que dizia 
respeito à execução de inventário e administração da pessoa e dos bens dos menores que não tivessem sido 
emancipados. CHEQUER, Negócios de família, p. 60.  
86 Mesmo se o marido indicasse a mulher para ser tutora dos filhos, ainda assim era preciso a confirmação do 
juiz. No período colonial, se a herança deixada pelo pai excedesse a quantia de 60$000 a tutoria da mãe 
precisaria ainda ser confirmada por uma autorização régia, via Conselho Ultramarino. Idem, Ibidem, p. 63. 
87 O chamado “Benefício Velleano” e demais prerrogativas “introduzidas em favor das mulheres”, conferia às 
mães e avós o direito de recusar a tutela. Como por este benefício às mulheres estavam exoneradas das 
obrigações alheias que tomassem sobre si, para assumir a tutela dos filhos elas deviam assinar uma declaração de 
que renunciavam a ele, que era anexada ao inventário. Para melhor entendimento ver BEVILÁQUA, Direitos da 
Família, p. 207; ALMEIDA, Código Philippino, Livro 4, Tit. 61, pp. 858-860. 
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exercer tal encargo, pela tutela dativa o juiz de órfãos indicava qualquer pessoa sem 

parentesco, mas de comprovada idoneidade e que residisse no mesmo domicílio do menor.88 

Em Xique-Xique, até o alvorecer da República, poucas foram as mulheres que 

assumiram a tutela dos filhos menores. Considerando apenas a segunda metade do século 

XIX, período em que os dados disponíveis permitem conclusões mais firmes, o percentual de 

mulheres tutoras entre os anos de 1850 e 1889 foi de pouco mais de 10%. As mães de Xique-

Xique sistematicamente ficaram ao largo desse papel em favor de outras pessoas do sexo 

masculino. E de certa maneira os estudos históricos têm convergido para a conclusão de que a 

chegada da República não mudou muito o estatuto feminino. Logo em 24 de fevereiro de 

1890, pelo decreto de número 181, que teve como atribuição mais relevante o implemento do 

casamento civil, continuava a disposição de que cabia ao marido administrar os bens do casal 

e exercer a representação legal da família, incluindo a da esposa, tal qual a legislação anterior. 

Era seu direito ainda, entre outras coisas, fixar o domicílio da família, autorizar a profissão da 

mulher e dirigir a educação dos filhos menores. A constituição republicana, promulgada em 

24 de fevereiro de 1891, também não conteve nenhum dispositivo com referência expressa as 

mulheres, incorporando o que foi disposto no decreto anterior.89   

Entretanto, com relação à problemática dos órfãos, a tutela e a autonomia feminina em 

torno dessas questões, houve uma mudança substancial ainda pouco evidenciada pelas 

pesquisas. O decreto 181 concedeu às mães viúvas quase os mesmo direitos constitutivos do 

poder paterno, quebrando assim a exclusividade da ingerência masculina no que dizia respeito 

ao pátrio poder.90 A partir deste momento à mãe era automaticamente aberta a possibilidade 

de ser tutora dos filhos menores, aproximando-a da condição civil do homem. Porém, 

permanecia a prerrogativa de que ela perderia o direito de exercer a tutela se passasse a 

segundas núpcias, visto que o mecanismo do poder marital foi mantido. E o poder marital, 

como recorda o jurista Lafayette Pereira, era exclusivamente conferido ao marido “como o 

                                                 
88 Ao grau de parentesco juntava-se como quesito essencial para assumir a tutela o de ser o parente mais idôneo e 
abonado. PEREIRA, Direitos de Família, p. 269; sobre questões em torno da tutela e do importante papel do juiz 
de órfãos no século XIX, ver AZEVEDO, Gislene Campos. “De Sebastianas e Geovannis”: o universo do 
menor nos processos dos juízes de órfãos da cidade de São Paulo (1871-1917). Dissertação (Mestrado em 
História), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1995. 
89 BEVILÁQUA, Direitos da família, p. 186; Sobre essas considerações, ver também MELO, e MARQUES, A 
partilha da riqueza, p. 165. 
90 Segundo Clóvis Beviláqua, o decreto n° 181, de 24 de janeiro de 1890, alterou profundamente o direito civil 
pátrio no que se refere à tutela, “concedendo a mãe viúva, não binuba, os direitos constitutivos do poder paterno 
e exigindo do filho que impetre licença à sua mãe natural quando tiver de casar. A primeira das alludidas 
reformas elevou a mulher, conferindo-lhes direitos que anteriormente lhe eram negados, approximando-as da 
condição civil do homem. A segunda estendeu as vantagens da primeira à mãe natural”. BEVILÁQUA, Direitos 
da família, p. 553. 
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mais apto pelos predicados do seu sexo para exercê-lo”, e este poder formava-se pelo 

deslocamento de certos direitos da mulher para o marido, resultando na chamada 

“incapacidade da mulher casada” perante a lei.91 

Sem dúvida, as mudanças ocorridas no início do período republicano ajudam a 

explicar o crescimento do número de mulheres viúvas que assumiram a função de tutoras de 

sua prole, no decorrer dos anos 1890, em Xique-Xique. Analisando os dados da tabela 5.4 isto 

fica bastante evidente, pois dos 30 casos de mulheres viúvas com filhos menores que 

aparecem nos inventários deste período, apenas uma média de 13,3% apresentaram parente do 

sexo masculino como tutores deles. O índice de mães tutoras subiu para mais de 53% dos 

casos nesta década. E em mais de 33% deles nada foi mencionado sobre a tutela dos menores 

nos inventários, talvez indício de que ocorrera uma diminuição do papel do juizado de órfãos 

no âmbito das heranças e da família. 

TABELA 20 
AS MULHERES VIÚVAS E A TUTELA DOS FILHOS MENORES, POR DÉCADAS (1850-1899)  

       TUTORAS NÃO TUTORAS NADA CONSTA      TOTAL PERÍODO 

N°    % N° % N° % N° % 

1850-1859 0 0,0 13 100,0 0 0,0 13 100,0 

1860-1869 1 7,7 10 77,0 2 15,3 13 100,0 

1870-1879 1 20,0 3 60,0 1 20,0 5 100,0 

1880-1889 2 25,0 5 62,5 1 12,5 8 100,0 

1890-1899 16 53,3 4 13,3 10 33,3 30 100,0 

TOTAL 20 29,0 35 50,7 14 20,3 69 100,0 

Fonte: APEB, SJ, IT, Inventários de Xique-Xique (1850-1899). 
 

De maneira geral, não é possível determinar até que ponto as mulheres de Xique-

Xique foram verdadeiramente alijadas de assumir a função de tutoras e até onde faltou 

interesse por parte delas próprias em fazê-lo. No entanto, é importante destacar que entre os 

39 casos anteriores a 1890 estudados, sobre nenhum deles havia o peso da tutela 

testamentária. Todos estavam desembaraçados dessa questão e, portanto, as mães poderiam 

ter sido prioritariamente indicadas, o que não aconteceu, pois apenas quatro mulheres 

aparecem como tutoras. Infelizmente os limites das fontes pouco ou nada permitem concluir 

sobre as tensões e conflitos que por ventura marcaram esses processos. De uma coisa, 

entretanto, não restam dúvidas. Existia um percurso burocrático a seguir pelas mulheres 

                                                 
91 PEREIRA, Direitos de Família, p. 63. Sobre este debate ver ainda, BEVILÁQUA, Direitos da Família, pp. 
203-204. 
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viúvas que se lançavam na tarefa de tutoras de sua prole, particularmente antes da legislação 

republicana. As dificuldades que se apresentavam nesse percurso sem dúvida contribuíram 

para intimidar a intenção feminina de pleitear tal cargo. 

Os pedidos de provisão de tutela por parte das viúvas seguiam um padrão semelhante 

desde o período colonial até o Império e apresentavam alguns requisitos formais que a lei 

exigia delas. Em uma justificação encaminhada ao juiz de órfãos, a mãe geralmente afirmava 

que pretendia permanecer na condição de viúva; que era mulher honrada e guardava o recato e 

a discrição própria ao seu estado; que se comprometia a bem administrar as pessoas e bens 

dos filhos menores, promovendo que aprendessem a doutrina cristã e toda a educação 

possível, conforme os predicados de cada sexo, entre outras questões. Se fosse uma viúva de 

posses, contava muito a seu favor o fato de que possuía bens suficientes para criar os filhos, 

não necessitando para tal tarefa de se valer das heranças deles.92 Um rol de testemunhas era 

fornecido arrematando este processo. Geralmente eram duas ou três testemunhas – homens, 

obviamente – moradores na mesma localidade da viúva e de ocupação comprovada, que 

poderiam atestar sobre os requisitos explicitados na justificação. 

Após essa “devassa moral” pela qual passava a viúva, ela só seria aceita como tutora 

se conseguisse prestar fiança idônea, onde um homem de posses o suficiente para servir de 

caução à herança dos menores assinava um termo como seu fiador, que era anexado ao 

inventário. Este contrato de fiança deveria ainda vir assinado por três testemunhas. Se no 

próprio patrimônio da viúva houvesse bens de raiz o suficiente para cobrir o valor da herança 

dos filhos, em alguns casos, ela era dispensada da fiança. Neste sentido, a sua meação era 

hipotecada aos filhos como garantia de que eles não sofreriam nenhum prejuízo.93 Não sendo 

a mãe a responder pela tutela e sim outro parente do sexo masculino, a legislação também 

previa que fosse feita uma inscrição hipotecária ou produzido um termo de fiança. Entretanto, 

havia um abrandamento desta exigência, pois as Ordenações determinavam que se o tutor 

indicado pelo juiz não fosse abonado o suficiente para fazer a hipoteca, e “se jurar aos Santos 

Evangelhos, que não tem, nem pode achar fiador, tendo feita toda a diligência em o buscar”, 

caso o juiz tomasse por verdadeiras as informações, ele poderia ser dispensado.94 

Após conseguir a aprovação da tutoria, a viúva, como os demais tutores, ainda era 

obrigada a periodicamente prestar contas das pessoas e bens dos filhos perante o juiz de 

                                                 
92 CHEQUER, Negócios de família, p. 76. 
93 ALMEIDA, Código Philippino, Livro 4, Título 102, p. 1000.  
94 Idem, Ibidem, p. 1002. 
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órfãos, sendo que todo o procedimento também passava por uma aprovação do curador. A 

prestação de contas normalmente se dava a cada três anos, coincidindo com a periodicidade 

do ofício do juiz. Esta prerrogativa legal comumente gerava ônus desnecessário sobre a 

herança dos menores, pois suas custas não eram pequenas e, não raro, elas eram elevadas pela 

corrupção dos que controlavam a justiça. Caso passasse a segundas núpcias, a viúva ficava 

obrigada por lei a informar ao juiz o seu novo estado, renunciando assim ao cargo de tutora 

em nome de um novo tutor por ela indicado. Muitas vezes o próprio juiz de órfãos fazia esta 

indicação. Num sentido amplo, este mecanismo significava uma proteção ao patrimônio 

familiar, buscando evitar que homens se aproximassem de mulheres viúvas visando 

aproveitar-se de seus bens e da herança de seus filhos. Num sentido mais restrito e simbólico, 

entretanto, essa exigência trazia em si a velha desconfiança sobre a capacidade feminina e a 

crença na sua fragilidade. 

Com todas essas exigências, não é de estranhar que as mulheres que pleiteassem a 

tutela dos filhos fossem dos grupos mais abastados. Não era uma questão de exclusividade, 

mas tudo indica que foi principalmente sobre as viúvas das famílias mais pobres que pesou o 

ônus da exclusão em questões de tutela. Os dois primeiros casos encontrados de mulheres que 

solicitaram tutelar os filhos menores em Xique-Xique evidenciam exatamente esta questão. A 

primeira delas foi Ana Leonídia de Carvalho e Azevedo que, em 1867, pleiteou ficar como 

tutora do filho Antônio, com nove anos de idade na época, após a morte do marido Manoel 

Fulgêncio de Azevedo. No documento, a pleiteante diz, primeiro, que 

 

1° [...] se conserva no estado de viuves, guardando todo o recato e honestidade; 2° 

[...] tem juiso e descripção sufficientes para reger e administrar a pessôa e bens do 

dito menor; 3° Finalmte., que é a própria idêntica de que se trata, para o que: Pede a 

VSa. lhe admita a justificar o dedusido [...] com audiência do Curador do inventário, 

inqueridas as testemunhas constantes no rol incluso. 95 

 

As três testemunhas oferecidas por ela eram homens brancos, naturais e moradores na 

vila de Xique-Xique e com ocupação comprovada: dois deles eram negociantes e um ourives. 

Todos atestaram que conheciam bem Ana Leonídia, que ela se conservava no estado de viúva 

honesta, com todo o recato requerido e que tinha condições para administrar a pessoa e bens 

                                                 
95 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/19, Inventário de Manoel Fulgêncio de Azevedo, Xique-Xique, 1867 (grifo 
meu). 



 308 

do filho menor. Com relação ao comportamento da viúva, as declarações são ilustrativas do 

que era esperado das mulheres: “disse elle testemunha que conhece muito a justificante, ser 

esta onesta e si conserva no estado de viúva com todo recato e onestidade”, foi a declaração 

do tenente Manoel Alves Machado. Ermenegildo Fé Figueiredo ainda reiterou: “a justificante 

si conserva no estado de viúva e neste vivendo com todo recato e onestidade sem ter o que 

della si diga nada”. A fala de Antônio Francisco de Lima Fé apenas reforçou os mesmos 

argumentos. O parecer do curador e do juiz de órfãos foi favorável e a tutela foi deferida a 

Ana Leonídia em 11 de dezembro de 1867.96  

Quase uma década mais tarde, em 1876, foi a vez de Ana Carolina de Magalhães 

Costa, viúva do tenente coronel Joaquim Estácio da Costa, assumir legalmente a tutela dos 

quatro filhos menores do casal, depois de requerê-la na justiça. Sua justificação também é 

bastante ilustrativa das exigências normativas e burocráticas que acompanhavam os casos: 

 

Diz Anna Carolina de Magalhães Costa, viúva do Coronel Joaquim Estácio da 

Costa, que desejosa de ser nomeada Tutora de seus filhos todos menores, Maria, 

Theodomira, Gustavo e Delfina, [...] mediante uma justificação de idoneidade da 

suppe. quer conseqüentemente que VSa. a admitta a provar com as testemunhas 

abaixo os seguintes quesitos: 1° Que a suppe. tem o preciso critério, senso e 

descrição, apesar de mulher, para bem administrar, não só as pessoas, como o 

patrimônio de cada um dos mesmos Órfãos; 2° Que tocando a idade de 50 annos, 

não há probabilidade de vir mais a casar-se, alem de tal ser sua intenção decisiva; 3° 

Que é de bons costumes, religiosa e desvellada Mai, por factos reconhecidos na 

opinião pública.97 

 

  Estes dois exemplos trazem algumas questões em comum. Tanto Ana Leonídia quanto 

Ana Carolina eram mulheres alfabetizadas, senhoras de grandes posses (respectivamente a 

primeira e a terceira maior fortuna que aparece nos inventários), e seus maridos enquanto 

vivos detinham patentes militares, eram importantes negociantes e proprietários de Xique-

Xique e estiveram sempre envolvidos na política e na justiça da vila, como já demonstrei no 

capítulo anterior. Analisando o discurso das duas justificações fica claro também como no 

cotidiano da vida social, sob diversas roupagens, estava sempre presente a cobrança da virtude 

e honestidade, no sentido de honra, como ideal de comportamento por parte das mulheres. 

Desde muito antes do alvorecer do Oitocentos, a honra feminina não dependia apenas do 

                                                 
96 Idem, Ibidem. 
97 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/07, Inventário de Joaquim Estácio da Costa, Xique-Xique, 1876 (grifo meu). 
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status que a mulher detivesse na sociedade, mas também da relação que ela estabelecia com a 

sua sexualidade, como argumenta Leila Algranti. A figura da mulher virtuosa e honrada que 

se fazia divulgar, firmemente idealizada no século XVIII e que o XIX consagrará 

definitivamente, era a daquela que controlava os impulsos e desejos do próprio corpo.98  

Além disso, a palavra possuía um poder extraordinário nas comunidades rurais do 

século XIX, fortemente marcadas pela tradição oral, e a reputação de qualquer mulher estava 

intimamente ligada ao seu comportamento – que era constantemente observado, avaliado, 

comentado – e ao julgamento que a coletividade produzia. Nos caso específico das viúvas, se 

ela era ainda uma mulher jovem o nível de desconfiança aumentava. Como argumenta 

Emmanuel Le Roy Ladurie, é a partir da chegada da idade, principalmente, quando deixa cada 

vez mais de ser considerada um objeto sexual que a mulher adquire consideração e 

respeitabilidade. “A menopausa é multiplicadora de poder”. 99 Na inquirição das testemunhas 

do processo instaurado por Ana Carolina, fica patente que o questionamento do juiz que mais 

peso representou foi se realmente ela era maior de 50 anos, como afirmava a justificação e se 

vivia em “complecto estado de viuvês, com honestidade, e tudo o mais que deve ornar uma 

senhora viúva e honesta”.100 

A figura da mulher idealizada como um ser frágil, economicamente inativo, tem 

corretamente se mostrado como uma mera abstração ideológica de algumas análises do 

passado. A questão da chefia feminina de domicílios ganhou relevo na área temática de 

estudos sobre a família, com as análises se construindo a partir de listas nominativas de 

habitantes, também chamados de maços de população, que foram preservados principalmente 

em algumas áreas do Sudeste.101 Em proporções diferenciadas, coube não só às mulheres 

viúvas, mas também às casadas com maridos ausentes e às solteiras, desenharem o leque de 

possibilidades das vivências femininas como titulares de domicílios no Brasil desde o período 

colonial. Mas, se por um lado isto serve para demonstrar que elas não estavam completamente 

alijadas do exercício do poder, por outro não sustenta a premissa de que elas estariam alheias 

ao patriarcalismo. Se a chefia do domicílio, em muitos casos, estava nas mãos de uma mulher, 

                                                 
98 ALGRANTI, Honradas e devotas, p. 120. 
99 LADURIE, Emmanuel Le Roy. Montaillou: povoado occitânico, 1294-1324. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997, p. 246. 
100 APEB, SJ, IT, n° 04/1444/1913/07, Inventário de Joaquim Estácio da Costa, Xique-Xique, 1876. 
101 Entre os vários trabalhos sobre o tema da chefia feminina de domicílio, ver COSTA, Dora Isabel Paiva da. As 
mulheres chefes de domicílio e a formação de famílias monoparentais: Brasil, século XIX. Revista Brasileira de 
Estudos de População, vol. 17, n° 1/2, jan./dez., 2000; TEIXEIRA, Paulo Eduardo. O outro lado da família 
brasileira: mulheres chefes de família (1765-1850). Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2004; SAMARA, As 
mulheres, o poder e a família; SAMARA, Eni de Mesquita. Mulheres chefes de domicílio: uma análise 
comparativa no Brasil do século XIX. História, São Paulo: UNESP, n. 12, pp. 49-61, 1993.  
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no imaginário social havia a predominância de valores patriarcais refletidos em práticas que 

colocavam a família no centro da ação social e o homem como sua figura de proa. Várias 

situações encontradas em Xique-Xique assim demonstram. 

Não foram poucas as mulheres que ficaram viúvas em Xique-Xique ainda na “flor de 

sua juventude”. Em uma época em que os recursos da medicina eram parcos e os remédios 

quando existiam não surtiam o efeito esperado, a morte, não raro, atingia os casais 

precocemente. Muitas vezes, nem bem se acostumavam ao estado de casada, algumas jovens 

mulheres já se viam envergando austeras vestimentas pretas. Catarina Francisca de Carvalho, 

moradora na vila de Xique-Xique, casada com Antônio Modesto da Silva e ainda sem filhos, 

se viu viúva em 1862, aos 23 anos de idade. Mais jovem ainda, Antônia de Miranda Neves, da 

fazenda Santo Euzébio, perdeu o marido Américo Francisco de Miranda, sobrinho de Félix 

Gonçalves Chaves, da fazenda Pontal, em 1866, quando ela tinha 20 anos de idade e também 

sem descendentes. A precocidade da morte contribuía para engordar o percentual de viúvas 

sem filhos a desfilar nos documentos.102   

Porém os inventários atestam também que a ausência de filhos não era a regra no 

cotidiano dos casais. A maioria das mulheres que ficaram viúvas em Xique-Xique no século 

XIX foi mãe. Como afirma Margaret King em relação ao Renascimento, também no período 

aqui estudado “a maternidade definiu as suas vidas e ocupou a maior parte dos seus anos”.103 

Em muitos casos, enquanto um filho esperava nove luas para vir ao mundo o outro era 

pacientemente embalado no braço, ouvindo desde os primeiros dias de vida o acalanto 

perturbador: “Vai dormir neném, que na casa de Ioiô, tem um bicho pegador, de menino 

chorador”.104 Observando apenas o universo feminino, de um total de 101 mulheres que 

ficaram viúvas a partir dos anos 1850, evidenciadas nos inventários do período, 78 viveram a 

experiência da maternidade e o labor e a glória da criação dos filhos, o que em termos 

percentuais representa cerca de 77%. Destas, 47,6% tiveram até quatro filhos e a maioria 

delas, acima de 88%, ao enviuvarem ainda tinha sob sua responsabilidade filhos menores para 

“acabar de criar”. Olhando o conjunto dos inventários, os números não são muito diferentes. 

Do total de 223 inventários autuados em Xique-Xique no século XIX, em 169 deles havia 

filhos, o que corresponde a cerca de 76% dos inventariados. Deste total, aproximadamente 

51% deixaram entre um e quatro filhos, como a tabela 21 demonstra. 

                                                 
102  APEB, SJ, IT, n° 07/2924/12, Inventário e testamento de Antônio Modesto da Silva, Xique-Xique, 1862; n° 
04/1444/1913/05, Inventário de Américo Francisco de Miranda, Xique-Xique, 1866. 
103 KING, Margaret. A mulher do Renascimento. Lisboa: Editorial Presença, 1994, p. 14. 
104 TRIGUEIROS, Edilberto. A língua e o folclore da Bacia do São Francisco. Rio de Janeiro: Campanha de 
Defesa do Folclore Brasileiro, 1977, p. 31. 
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Pouco se conhece sobre o controle da fertilidade no Brasil do passado. Mas devemos 

considerar que mulheres educadas em meio a uma orientação predominantemente familiar, 

característica ainda da cultura oitocentista, estariam mais condicionadas a assumir os papéis 

de esposa e mãe. O desejo de ter filhos é menor nas sociedades mais tocadas pelo braço da 

chamada “modernização”, onde a atuação feminina “é mais independente, a participação no 

casamento mais igualitária e a orientação recebida mais individualista”.105 Entretanto, no tecer 

da rede de solidariedades cotidianas, há indícios de que saberes de cura e práticas abortivas 

foram elementos fundamentais e faziam parte de uma espécie de sub-cultura feminina que se 

formou desde a época colonial, aglutinando mulheres em torno dos impasses postos pela 

sobrevivência e à margem da ordem patriarcal.106  

TABELA 21 
 MÉDIA DE FILHOS POR INVENTARIADOS 

Fonte: APEB, SJ, IT, Inventários de Xique-Xique (1813-1899). 
 

Mas esperava-se das mulheres casadas naquela época que elas tivessem um filho após 

o outro e muitas cumpriram à risca a sina. Os inventários listam algumas famílias numerosas 

em Xique-Xique, entre cinco e dez filhos, e outras iam ainda mais além. Acima de 49% dos 

inventariados se encontravam nesta condição de ter mais de cinco filhos, como a tabela 

anterior demonstra. No cotidiano da vida social de muitas mulheres o ciclo de parto, 

aleitamento e novamente parto se repetia diversas vezes. Os intervalos entre os nascimentos 

eram regulados pelo período da amamentação, que impedia mais gestação com alguma 

eficácia. Francisca Rita da Rocha, do sítio da Canabrava, casada com Venceslau Pereira 

Machado, num prazo de 18 anos, entre 1818 e 1836, deu a luz a pelo menos 12 filhos. Sua 

contemporânea Mariana Dina da Conceição, moradora no sítio do Cotovelo, passou 22 anos 

                                                 
105 SAMARA, As mulheres, o poder e a família, p. 46. 
106 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Salvador das mulheres: condição feminina e cotidiano popular na 
Belle Époque imperfeita. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1994, p. 160. 

MÉDIA DE FILHOS INVENTÁRIOS PERCENTUAL 

1-2 44 26,0% 

3-4 42 24,9% 

5-6 37 21,9% 

7-8 20 11,8% 

9-10 15 8,9% 

Mais de 10 11 6,5% 

TOTAL 169 100,0% 
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de sua vida entre o parto e o aleitamento e ao ficar viúva, em 1853, tinha concebido 13 filhos. 

A primogênita de Francisca Rita, Isabel Pereira da Rocha, também seguiu esse caminho, e 

entre 1843 e 1860 pariu os 11 filhos que constavam no inventário de seu marido, em 1883. 

Francisca Romana de Souza, do arraial de Tiririca, casada com José Peregrino de Souza, foi 

ainda mais longe e ao longo de exatas duas décadas teve pelo menos 15 filhos, nascendo a 

primeira em 1870 e a última em 1890. Eram tantos os filhos que dois deles foram batizados 

com o mesmo nome: André Peregrino de Souza e André Peregrino de Souza Irmão, com 16 e 

15 anos, respectivamente, em 1898.107 

Estes números poderiam ser ainda mais elevados se considerarmos a freqüência dos 

abortos sofridos, dos partos natimortos e das crianças que faleciam recém-nascidas. Algumas 

delas enfrentavam o infortúnio e a dor da perda do marido enquanto carregavam “o peso” de 

mais uma gravidez. Maria Antônia de Carvalho, moradora na fazenda Suassica, aos 45 anos 

de idade estava grávida do 13° filho quando o marido José Pereira de Carvalho faleceu, em 

1896.108 Benedita Maria da Conceição, da fazenda Velame, perdeu o marido Antônio Batista 

de Oliveira aos 42 anos de idade e também grávida. Pela diferença nas idades dos filhos é 

provável que vários outros tivessem falecido. A filha mais velha, Felismina, tinha 15 anos e já 

estava casada, mas havia ainda Leolina, 10 anos, Francisca, dois anos e Maria, que nasceu 

após a morte do pai. Para comprovar que a última filha era legítima herdeira do casal, a mãe 

teve que apresentar em juízo um atestado da parteira que a atendeu: 

 

Attesto firmimente sobre minha palavra di honra e sobre os Santos Evangelhos, que 

no dia 1° do corrente fui chamada pela Senra. D. Binidicta Maria da Conceição para 

lhi acistir ao parto e chegando em sua caza na Fazenda Velâmes as 7 horas da noite 

do mmo. dia 1° já a encontrei parida disendo-me ella e uma sua irman que por falta di 

outras pessouas lhe assistio ao parto, que havia dado a luz a uma hora poco mais ou 

menos antes di minha chegada; então perguntando e ezaminando o reçenacido 

conheci ser do sexo femenino e que não havia  duvida em ter nascido a uma hora 

mais ou menos. Attesto mais ter conhecido em D. Binidicta Maria da Conceição sua 

legitima Mai, não só pelo estado di gravidez em que a conheci como pelo que foi 

permittido me fazer conhecer na qualidade de Parteira, que apesar di não ser 

profissional tenho todavia assistido ao parto a muitas Senhoras [...]109    

                                                 
107 APEB, SJ, IT, n° 07/3127/23, Inventário de Venceslau Pereira Machado, Xique-Xique, 1850; n° 07/3130/02. 
Inventário de Manuel da Cunha Silva, Xique-Xique, 1853; n° 07/3119/17, Inventário de José Pereira da Rocha, 
Xique-Xique, 1883; n° 04/1446/1915/18, Inventário de Francisca Romana de Souza, Xique-Xique, 1898. 
108 APEB, SJ, IT, n° 07/3128/10, Inventário de José Pereira de Carvalho, Xique-Xique, 1896. 
109 APEB, SJ, IT, n° 04/1464/1933/10, Inventário de Antônio Batista de Oliveira, Xique-Xique, 1891. 
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A pequena Maria nasceu em primeiro de novembro de 1891, “4 meses e 29 dias depois 

da morte do seu pai”, como consta no inventário. O atestado fornecido pela parteira Jesuína 

Pereira das Chagas foi escrito e assinado a seu rogo por Severiano Pereira da Rocha. Outros 

dois homens da mesma família, Joaquim Pereira da Rocha e Deraldo Pereira da Rocha, 

serviram de testemunha. A filha de Benedita foi reconhecida como herdeira de Antônio 

Batista, mas faleceu pouco tempo depois do nascimento, em fevereiro de 1892.  

TABELA 22 
 MÉDIA DE IDADE DOS FILHOS MENORES POR MULHRES VIÚVAS (1850-1899) 

Fonte: APEB, SJ, IT, Inventários de Xique-Xique (1850-1899). 
* Tem por base 69 casos de mulheres viúvas com filhos menores, evidenciadas nos inventários.  
 

Como a tabela demonstra, Benedita Maria da Conceição foi uma entre muitas 

mulheres que ficaram viúvas com filhos ainda pequenos, quando não ainda grávidas como ela. 

Um rastreamento da menoridade, na segunda metade do século XIX, demonstra que algumas 

viúvas de Xique-Xique formavam um conjunto de mães com filhos que não tinham 

completado ainda um ano de vida. A grande maioria delas tinha sob sua responsabilidade 

filhos que ainda não tinham ultrapassado a primeira infância, ou seja, os sete anos de idade. 

Vários desses casos sinalizam para o que já foi observado anteriormente – a ocorrência da 

morte prematura de um dos cônjuges. Mesmo entendendo que a sucessão de partos fazia parte 

da vida de muitas mulheres no período, e que várias das que viveram em Xique-Xique tinham 

proles que iam da primeira infância à fase adulta (algumas com filhos dos três aos trinta anos 

de idade), esses números também indicam que, longe de ser “para sempre”, muitos 

casamentos duravam uma ou duas décadas no sertão do século XIX. Por vezes, homens em 

geral de dez a quinze anos mais velhos que suas esposas fomentavam a multiplicação de 

viúvas ou mulheres sós. 

Muitas foram também as mulheres que perderam a vida por conta de complicações 

durante ou após o parto. Leocádia Maria Ribeiro, a primeira esposa de Pedro Pinheiro de 

Alcântara, faleceu após dar a luz ao oitavo filho do casal, um menino batizado de Inocêncio. 

Isidoria Pereira de Almeida, casada com Pedro Leão Leite da Cunha, moradora no sítio 

Riachão, também faleceu após o parto, mas do segundo filho, que foi chamado de Isidoro, 

MULHERES VIÚVAS* IDADE DOS FILHOS 

FREQÜÊNCIA PERCENTUAL 

Menos de 1 ano 17 24,6% 

Entre 1 e 6 anos 42 60,8% 

Entre 7 e 14 anos 44 63,7% 

Entre 15 e 20 anos 18 26,0% 
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certamente em sua homenagem. Sua contemporânea Sofia Pereira de Oliveira, do sítio do 

Descanso, casada com Antônio José Ferreira, faleceu ao dar a luz a uma menina, Maria, seu 

sexto parto. E assim se deu com muitas outras mulheres: Delmira Maria da Conceição, do 

sítio do Cotovelo, Maria Teodora de Magalhães Novais, moradora na vila de Xique-Xique, 

Maria da Cunha e Silva, da fazenda Saco dos Bois...110   

 

5.4 OS AMORES “ILÍCITOS” 

 

As fontes disponíveis sobre as famílias de Xique-Xique não permitem concluir em que 

molduras a grande parcela das maternidades era ali vivida, se no interior das relações 

sacramentadas, ditas “lícitas”, ou nas consideradas “ilícitas”, questão polêmica que, de 

maneira geral, tem permeado os estudos sobre a família no Brasil nas últimas décadas.111 

Apesar da indiscutível valorização do casamento formal, sacramentado pelo ritual católico, 

não é possível mensurar o grau de sua amplitude entre a população ribeirinha. Mas o 

concubinato seguramente ali se instalou em paralelo com o processo de ocupação do território 

e no século XIX já prosperava havia muito tempo. Razões econômicas, do alto custo do 

matrimônio até as dificuldades para compor um dote; talvez o fato de muitos matrimônios 

necessitarem de dispensa eclesiástica, tendo em vista a endogamia de parentesco; o relativo 

isolamento em que viviam algumas famílias; a predileção dos envolvidos; enfim, são muitas 

as variáveis a considerar quando se trata de analisar a opção pela conjugalidade informal ou 

outros tipos de relações sexo-afetivas, guardando a certeza de que não há uma resposta 

simples para esta questão. 

De qualquer maneira, um dado que chamou atenção foi o número de homens 

declarados solteiros entre os cidadãos elegíveis e votantes do município de Xique-Xique, em 

meados do século XIX. Do total de 1.499 homens alistados em 1852, apenas um não teve o 

estado civil mencionado e entre os demais 38,7% foram classificados como solteiros. Difícil 

                                                 
110 APEB, SJ, IT, n° 03/1294/1763/02, Inventário de Leocádia Maria Ribeiro, Xique-Xique, 1864; n° 
04/1444/1913/13, Inventário de Isidoria Pereira de Almeida, Xique-Xique, 1870; n° 03/1444/1913/23, Inventário 
de Sofia Pereira de Oliveira, Xique-Xique, 1871; n° 04/1444/1913/14, Inventário de Delmira Maria da 
Conceição, Xique-Xique, 1871; n° 07/3169/22, Inventário de Maria da Cunha e Silva, Xique-Xique, 1877; n° 
07/3169/08, Inventário de Maria Teodora de Magalhães Novais, Xique-Xique, 1884. 
111 Sheila Faria, por exemplo, concluiu que “a grande parcela das maternidades era vivida no interior das 
relações lícitas”, e a ênfase por ela dada a questão tem como objetivo principal matizar considerações feitas por 
Mary Del Priore, para quem, nos tempos coloniais “pequena parcela das maternidades era vivida no cenário das 
relações lícitas, e estas, sem dúvida, pertenciam à elite da Colônia”. Para este debate ver FARIA, Sheila de 
Castro. A Colônia em movimento, pp. 52-58, sendo que o trecho destacado se encontra na página 57; PRIORE, 
Ao sul do corpo, p. 80. 



 315 

imaginar que o celibato masculino fosse ali tão difundido e, portanto, mesmo considerando 

primeiramente a possibilidade do casamento tardio entre os homens sertanejos, já que a 

maioria dos solteiros tinha entre 30 e 39 anos de idade, é provável também que vários deles 

vivessem uniões consensuais.  

TABELA 23 
ESTADO CIVIL DOS CIDADÃOS ELEGIVEIS E VONTANTES, POR MÉDIA DE IDADE (1852) 

Fonte: APEB, SCP, Justiça, maço 2.291, Correspondência de Juízes (1829-1864), Qualificação dos Cidadãos 
Elegíveis e Votantes do Município da Va. de Chique-Chique, 18 jan. 1852. 

  

Era muito comum que homens e mulheres, às portas da morte ou não, ao fazerem suas 

disposições testamentárias aproveitassem também para aplacar a consciência e emendarem-se 

dos pecados da carne, reconhecendo suas proles ilegítimas. Assim, em 1876, o viúvo Balbino 

Rodrigues Ribeiro, que por muitos anos exerceu o cargo de escrivão dos órfãos em Xique-

Xique, declarou que do casamento com Carlota Joaquina de Meireles tivera apenas uma filha, 

Froilana Leopoldina Ribeiro, já falecida, mas que tivera “quatro filhos naturais havidos em 

mulheres solteiras”. Reconheceu como seus legítimos herdeiros, neste caso, Manoel 

Bertoldino Ribeiro e Joana Garcina Ribeiro, filhos de Germana Fulgência de Miranda; 

Francisco Pereira Bastos, filho da finada Carlota Romana; e Felismina, filha de Cirilia 

Francisca Teixeira, para que pudessem herdar seus bens “como se fossem legítimos” e com a 

mesma garantia. No entanto, talvez as relações entre os filhos de Balbino não fossem 

exatamente ordeiras, já que o velho escrivão determinou: “qualquer dos herdeiros que queirão 

ser orgulhosos e propor questões com os outros por causa da ambição, de facto seja excluído 

da herança, e perderá o direito que tiver para sempre”.112  

O comerciante de sal Severo Romão de Souza ficou doente, em 1849, muitas léguas 

distante de casa, já que estava no arraial de Manga, em Minas Gerais, e também decidiu fazer 

                                                 
112 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/19, Testamento de Balbino Rodrigues Ribeiro, Xique-Xique, 1876. 

ESTADO CIVIL MÉDIA DE IDADE 

SOLTEIRO CASADO VIÚVO 

TOTAL 

 N° % N° % N° % N° % 

25-29 112 58,3 77 40,1 3 1,6 192 100,0 

30-39 323 42,5 424 55,8 13 1,7 760 100,0 

40-49 109 29,3 243 65,3 20 5,4 372 100,0 

50-59 29 21,8 91 68,4 13 9,8 133 100,0 

60 acima 6 14,6 28 68,3 7 17,1 41 100,0 

TOTAL 579 38,7 863 57,6 56 3,7 1498 100,0 
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um testamento para dispor de seus bens, reconhecendo os filhos naturais. Suas relações 

amorosas são denunciadoras da vida andeja, comerciando acima e abaixo no curso do São 

Francisco. Ele foi casado “em face da Igreja” com Maria da Anunciação e desta união não 

teve filhos, mas afirmou que no estado de solteiro teve uma filha batizada de Francisca, 

moradora em Xique-Xique, que era casada com Albino de Souza de Oliveira, e nasceu do seu 

encontro com Ana Maria, mulher solteira. Criava e educava os menores Firmino e Lucio, com 

idade de 14 e 15 anos, respectivamente, frutos de uma união consensual com Ana Francisca, 

também “mulher solteira, livre e desimpedida”, conforme sua declaração. Os menores haviam 

ficado em Xique-Xique na companhia da mãe, mas não foi possível saber se estes foram 

concebidos durante seu casamento com Maria da Anunciação ou já na sua viuvez. Alguns 

anos mais tarde, eles já se encontravam na região da Chapada Diamantina, trabalhando nos 

garimpos. Existia ainda um último filho, parece que bastante pequeno na época, conforme a 

descrição de Severo: “declaro que tenho hum filho cujo nome ignoro com Firmiana de Tal, 

mulher solteira, moradora na Villa de Pilão Arcado, cujo minino vive im companhia de sua 

Mai, e se puder a de chamar Bartolomeu”. Eram estes quatro filhos os herdeiros universais do 

comerciante, reconhecidos no testamento. Em março de 1850 ele ainda se encontrava no 

arraial de Manga e nesta época ali faleceu, sendo empregada uma parte das rendas do sal 

comerciado em despesas com o seu funeral e sepultamento.113 

Mas não só os homens revelavam através de testamentos seus encontros amorosos fora 

do sacramento do matrimônio. As declarações femininas também são recheadas de casos de 

amores ilícitos. Teobalda Maria da Rocha, por exemplo, filha do alferes Fortunato José da 

Rocha, juiz substituto da vila por certo período, declarou que do casamento com José Pereira 

Júnior teve oito filhos, dos quais quatro faleceram em tenra idade. Mas, 

 
depois da morte do meo marido, por flagicio humano tive mais duas filhas que se 

achão vivas – Efigênia que hoje se acha casada com Domingos Ribeiro Suares 

morador no Alagadisso, e Anna Joaquina que se acha casada com Antonio 

Bernardino de Figueredo.114 

 
O testamento nada esclarece sobre a paternidade das últimas filhas de Teobalda. Mas 

ao admitir sua “culpa” permeava na fala da viúva o sentimento de um certo nível de desonra, 

de vergonha, mostrando que havia sempre um padrão de conduta moral a ser seguido. Os 

estudiosos da cultura insistem na importância do código de honra como regulador dos grupos 

                                                 
113 Idem, Ibidem. 
114 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/11, Testamento de Teobalda Maria da Rocha, Xique-Xique, 1862. 
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humanos.115 Manter-se virtuosa, posto que viúva, era dever moral de qualquer matrona do 

sertão. Teobalda Maria da Rocha por “fragilidade humana”, desrespeitou tal código. 

Clara Lopes da Silva, ao fazer seu testamento em 1845, declarou ser viúva de Silvestre 

de tal, do qual ela curiosamente ignorava o sobrenome, mas também afirmou que teve um 

filho antes deste casamento que faleceu pequeno. Viúva e sem sucessores, deixou como seu 

herdeiro instituído e também como testamenteiro João Rodrigues de Jesus, morador na vila de 

Barra do Rio Grande, não mencionando qual ligação tinha com ele, mas fazendo questão de 

esclarecer: “estes limitados bens me são adquiridos e não herdados e por isso delles dispunho 

conforme minha vontade”. Esta última declaração sugere o nível de autonomia feminina, 

denotando que muitas mulheres, longe de permanecerem sobre a tutela e poder masculinos, 

com independência geriram suas vidas e seus patrimônios, ainda que tivessem que arcar com 

determinado ônus para tanto. O fato de Clara ter solicitado missas a serem rezadas por alma de 

pessoas com as quais negociou só vem corroborar com a impressão de sua autonomia.116 

Mas na contra mão destas confissões dos desvios havia também aquelas mulheres que 

viveram uma vida inteira no caminho da contrição e procuraram explicitar sua virtude. Em 

1880, Emídia Pereira Bastos afirmou em seu testamento: “Declaro que nunca casei-me e ainda 

conservo a minha virgindade”. Preocupada com a fragilidade feminina, Emídia declarou que 

do excedente de seus bens deixava a terça para a sua irmã Maria de Assunção Bastos, 

“deixando de assim proceder com os outros irmãos varões por julgal-os por seo sexo e estado 

mais amparados que aquella”.117 

 Nem todos os processos de reconhecimento dos filhos concebidos fora do matrimônio 

ocorriam sem atribulações. Teresa Maria de Jesus – moradora na povoação do Gentio, solteira 

e mãe dos menores Silvestre, três anos, e Efigênia, quatro anos – enfrentou uma disputa 

judicial que durou cinco anos, para que seus filhos fossem reconhecidos como herdeiros de 

Francisco Coelho dos Santos, também solteiro, falecido em 1854. O irmão do falecido, 

Custódio Coelho dos Santos, contestou judicialmente o testamento por ele deixado, porque 

este não passou pela aprovação de um escrivão, apesar de escrito em presença de testemunhas 

que depuseram a favor dos menores. Em agosto de 1859, quando o caso já estava tramitando 

na capital, onde três advogados constituídos pelo tutor Agostinho Alves Pereira faziam a 

defesa dos interesses dos órfãos, Custódio por fim abandonou a apelação, alegando que seguia 

                                                 
115 LADURIE, Moutaillou, p. 250. 
116 APEB, SJ, IT, n° 07/3127/21, Testamento de Clara Lopes da Silva, Xique-Xique, 1845. 
117 APEB, SJ, IT, n° 07/3130/13, Inventário e testamento de Emídia Pereira Bastos, Xique-Xique, 1880. 
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o exemplo dos outros irmãos e reconhecia que o testamento fora feito “com as solenidades 

exigidas”.118  

A ilegitimidade podia não acarretar grandes problemas de inserção social, como 

conclui Kátia Mattoso, mas certamente era um estigma a ser carregado e, por vezes, se tornava 

um empecilho de fato, como nesta história dos filhos de Teresa Maria de Jesus.119 Em 1860, 

Bendito Alves Machado, sem descendentes, mesmo sendo filho natural de Leonarda Maria do 

Nascimento, ao fazer seu testamento elegeu como herdeira universal a esposa Rufina Maria de 

Araújo e por morte desta determinou que a herança passasse aos seus irmãos e na falta aos  

“filhos legítimos” destes. Bendito Machado ainda pediu à esposa que amparasse a sua 

sobrinha Luzia, afilhada do casal, “coadjudando-a no que for possível para o seo casamento”, 

demonstrando o quanto ele julgava importante o rito matrimonial. Ele foi mais um em Xique-

Xique que se casou com a própria sobrinha.120 

É provável que houvesse um intenso nível de violência nas relações sexo-afetivas no 

sertão. Viajando pelo rio São Francisco, em 1867, na altura de Bom Jesus da Lapa, Richard 

Burton constatou que as choupanas ribeirinhas eram “tão bem mobiliadas que não faltava 

mesmo, pendente do teto, a palmatória para castigar as mulheres”.121 Mas não era 

exclusivamente a violência física que assolava as mulheres sertanejas. Havia também “a 

violência do desprezo, do abandono, do malquerer”.122 O marido de Joana da Rocha, 

Martiniano José de Barros, do sítio Tremendal, passou muitos anos desaparecido a ponto de 

todos os parentes o darem por morto. É tanto que quando Joana faleceu, em 1856, os três 

filhos do casal abriram inventário e partilharam entre si todo o patrimônio dos pais. Mas 

quatro anos depois, em 1860, o marido ausente apareceu para reclamar seus direitos de 

“cabeça do casal”, anulando-se assim o inventário anterior.123   

Quando Lauriana Maria do Sacramento ficou viúva de Antônio Barbosa, em algum 

momento dos anos 1780, consta que se abriu inventário e os bens do casal foram partilhados 

entre ela e o filho menor, Luiz Antônio Barbosa. Era o casal pobre, sem dúvidas, visto que em 

sua meação lhe coube apenas uns “animais cavalares”, que ela vendeu e comprou uma 

escravinha. Algum tempo depois ela contraiu novo matrimônio, unindo-se a Manoel 

Gonçalves, com quem teve um segundo filho em 1789, batizado de Fecundo José da Rocha. 

                                                 
118 APEB, SJ, IT, n° 05/1446/1915/08, Inventário e testamento de Francisco Coelho dos Santos, Xique-Xique, 
1854. 
119 MATTOSO, Bahia, p. 207. 
120 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/02, Inventário e testamento de Bendito Alves Machado, Xique-Xique, 1860.   
121 BURTON, Viagem de canoa, p. 231 (grifo meu). 
122 FALCI, Mulheres do sertão nordestino, p. 269. 
123 APEB, SJ, IT, n° 07/2924/03, Inventário de Joana da Rocha, Xique-Xique, 1860. 
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Mas no início do período oitocentista, Lauriana já se encontrava novamente sozinha, 

possivelmente na companhia dos dois filhos. Só que desta vez não foi a morte prematura que 

levou seu marido. Manoel Gonçalves deve ter saído em busca da sobrevivência e desapareceu, 

constando, em 1825, que essa ausência já se prolongava por vinte e tantos anos e ninguém 

sabia se ele era vivo ou morto. Neste meio tempo ela teve dois outros filhos – Porfírio, nascido 

em 1807, e Gesuína, em 1812 – que foram discriminados no inventário com a seguinte 

observação: “filhos adulteros depois da ausência do Conjoge e incertesa de sua existencia ou 

fallescimento”. Lauriana faleceu em 1824, deixando aos descendentes legítimos e ilegítimos 

três escravos: Teresa, crioula, 20 anos, uma filha desta, a escravinha Benedicta, com três anos, 

e o crioulo Felix, também com 20 anos. Um patrimônio que totalizava 415$000. Para o bem 

dos dois filhos ilegítimos de Lauriana a justiça de Xique-Xique “esqueceu” que os “frutos do 

adultério” – chamados filhos espúrios, bastardos – eram impedidos de herdar de seus pais.124 

Este “esquecimento” também demonstra que no cotidiano as relações não apareciam 

necessariamente dentro da rigidez com que estavam estabelecidas pela lei. Mas, de todo modo, 

como argumenta Nizza da Silva, uma questão relevante em termos de sucessão era a diferença 

reconhecida pelas leis e interiorizada pela sociedade entre o filho natural – fruto de uma 

relação em que os dois parceiros por serem livres, no caso, solteiros ou viúvos, poderiam ter 

contraído matrimônio – e o filho de “danado coito”, ou seja, o filho adulterino, incestuoso ou 

sacrílego, pois este não conseguia obter seu reconhecimento e legitimação com facilidade. Na 

época colonial, isto dependia da graça concedida pelo monarca, através de “uma carta ou 

provisão de legitimação”.125 

Exemplos como o de Lauriana Maria do Sacramento, e também de Águida Pinto da 

Fonseca, que narrarei a seguir, demonstram que as mulheres do sertão nem sempre se 

conformavam à viuvez ou ao desaparecimento de maridos que se recusavam a levar adiante as 

benesses e os problemas do cotidiano doméstico. Mesmo que Wilson Lins tenha alguma razão 

quando afirma que a “fidelidade da barranqueira desafia a própria morte”, e considerando as 

pressões sociais a que estavam sujeitas aquelas que perdiam seus maridos por morte ou 

abandono, isto não significa que as mulheres ribeirinhas não tentavam reconstruir suas vidas 

com outros parceiros, muitas vezes arcando sozinhas com os frutos destes amores.126 

Nestas circunstâncias, nem todos os filhos nascidos fora das uniões sacramentadas 

tiveram a sorte de ter pai certo e testadores também negaram com veemência a paternidade de 

                                                 
124APEB, SJ, IT, n° 07/3119/11, Inventário de Lauriana Maria do Sacramento, Xique-Xique, 1825;  
125 SILVA, Vida privada e quotidiano no Brasil, p. 192. Sobre os incapazes de sucessão na herança ver também 
MATTOSO, A família e o direito no Brasil, p. 232. 
126 LINS, O médio São Francisco, p. 161. 
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filhos tidos publicamente como seus. Esta foi mais ou menos a situação vivida no seio da 

família Bastos. Em 1837, Manoel Francisco Ramos e seu irmão Epifânio Francisco Ramos 

entraram na justiça para que fossem reconhecidos como netos de Leandro Pereira Bastos. A 

história por eles narrada fala do abandono e da solidão em que viveram muitas mulheres, 

situação agravada pelas condições materiais no sertão, onde a pobreza cercou muitas vidas. 

Consta que Águida Pinto da Fonseca, avó de Manoel e Epifânio, fora casada com um Pacheco 

de Tal e com ele viveu por alguns anos no lugar chamado Brejos, nas serras do Assuruá, até 

que seu marido a deixou, partindo para uma longa viagem, e nunca mais a procurou. 

Desamparada, Águida “veio vagando” até uma fazenda “onde então se achava de vaqueiro e 

feitor Leandro Pereira Bastos, viúvo da primeira mulher, que por ser solteiro, e sem filhos, a 

recolheu por amásia em sua casa e domínio”. Manoel e Epifânio sustentavam que desta união 

de Águida e Leandro Pereira Bastos nasceu a mãe deles, batizada de Maria, “que por ser filha 

se apelidou Pereira Bastos”, reforçavam, e a quem Leandro criou e educou como tal. Anos 

depois Águida Pinto da Fonseca teria se retirado para a vila de Barra, “a tractar-se de moléstia 

de que lá morreo”, mas Leandro Pereira Bastos, mesmo tendo se casado depois com Felizarda 

de Souza Nogueira, “continuou a educar em sua casa” Maria Pereira Bastos, até que ela 

chegou à idade de casar. Nos ajustes para o seu casamento teria havido a participação efetiva 

do suposto pai Leandro Pereira Bastos: 

 

[...] achando-se a Mai dos Autores de sete annos ou mais, o dito Leandro a mandou 

para a Villa da Barra, e lares de Maximiano Teixeira Maciel para lá se educar onde 

esteve por mais dois annos, até que voltou para a casa de seo Pai, o qual por lhe dar 

estado a casou com Joaquim Francisco Ramos, dando-lhe em dote huma escrava 

mistiça de nome Simoa e mais hum credito de outro escravo, que não se entregando, 

deo por conta de credito varias cousas...127 

 

Manoel e Epifânio Francisco Ramos procuraram os meios de comprovar a sua 

condição de netos de Leandro Pereira Bastos. A disputa judicial deve ter sido o último recurso, 

usado dez anos depois da morte de Leandro, e certamente provocou um rompimento sério na 

família, tendo em vista que além da alegada descendência, eles ainda eram ligados aos Bastos 

pelo casamento. Manoel Francisco Ramos era casado com Severina Pereira Bastos, sobrinha 

dos réus no processo, que eram, por sua vez, sobrinhos de Leandro Pereira Bastos. A união de 

Manoel e Severina ocorrera por volta de 1833 e ele e seu irmão argumentavam que o 

                                                 
127 APEB, SJ, Processos Cíveis, n° 14A/503/05, Libelo cível de filiação, Partes: Manoel Francisco Ramos e 
Epifânio Francisco Ramos; Antônio Pereira Bastos (e outros), Xique-Xique, 1837, fls. 4-5. 
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casamento necessitou de dispensa de impedimentos matrimoniais por conta do parentesco, o 

que era uma prova de que ambos eram realmente descendentes de Leandro Pereira Bastos. As 

“diferenças de parentesco” foram buscadas no arcebispado da Bahia e no bispado de 

Pernambuco. Consta que Severina era filha de Hipólito Pereira Bastos, que vinha a ser irmão 

dos réus, e assim prima em 2° grau de Manoel Francisco Ramos, que se tornou seu marido. 

Leandro Pereira Bastos, cuja herança disputavam, era filho de Antônio Pereira Bastos, 

um português que imigrou para o Brasil talvez no último quartel do século XVIII e já em 

terras brasílicas uniu-se a Maria Pereira de Matos, natural da cidade da Bahia. Não se sabe 

quando o casal fincou raízes no vale do São Francisco e sobre as dificuldades que por ventura 

enfrentaram, mas a trajetória de Antônio Pereira Bastos se assemelha à de outros tantos 

patrícios que deixaram o Reino em busca de melhores condições de vida na Colônia. Como 

salienta Sheila Faria “alguns fizeram fortuna e deixaram seus nomes perpetuados nas gerações 

futuras”. A grande maioria, no entanto, viveu do que foi possível.128  Pequenos fragmentos de 

suas vidas iluminam o que pode ter sido a experiência de outros tantos imigrantes que aqui 

chegaram, quase sempre com muita expectativa e pouco dinheiro. Antônio Pereira Bastos e 

Maria Pereira de Matos certamente não foram senhores de muitas posses, tendo em vista que o 

filho do casal, na verdade um dos filhos, Leandro Pereira Bastos, conforme o libelo era 

vaqueiro e feitor de uma fazenda de gado ribeirinha – a fazenda do Gado Bravo.  

A questão toda que motivou a contenda na justiça é que Leandro Pereira Bastos, 

falecido em 1827, não reconheceu Maria Pereira Bastos como sua filha, nada mencionando 

sobre ela, no testamento escrito em 1826. Na época, ele afirmou categoricamente que, do 

casamento com Felizarda de Souza Nogueira, não tivera filhos legítimos “e nem naturais em 

tempo de solteiro”. Por conta disto, deixou a meação dos bens que lhe cabia aos sobrinhos, da 

forma seguinte: 

 

Declaro que dos meos bens deixo para o meo sobrinho e terseiro testamenteiro 

Leandro Pereira Bastos Junior sento e cincoenta mil reis, alias, sem mil reis; Deixo 

para a minha afilhada e sobrinha Umbelina a quantia de dusentos mil reis; Deixo 

para a minha sobrinha Maria sem mil reis; Declaro que instituo por meo [...] 

universal herdeiro, saptisfeitas as minhas disposisoins testamentárias o meo sobrinho 

e afilhado, quarto testamenteiro, Antônio Pereira Bastos.129  

 

                                                 
128 FARIA, A Colônia em movimento, p. 165. 
129 APEB, n° 14A/503/05, Libelo cível de filiação, fl. 26. 
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Em 1837, época em que a disputa se iniciou, os réus no processo eram estes, sendo que 

o sobrinho Leandro Pereira Bastos Junior já era falecido, mas a sua viúva Maria de Araújo 

Teixeira o representava. Já havia falecido também a sobrinha Maria que era representada pelos 

oito filhos menores – Leandro, Jacob, Luis, Antônio, Ana, Carolina, Rufina e Luisa – que 

estavam sob a tutela do tio Antônio Pereira Bastos, o herdeiro principal no testamento. A outra 

sobrinha Umbelina Pereira Bastos era casada com José Avelino do Nascimento, que respondia 

por ela como “cabeça do casal”. Estes sobrinhos e herdeiros de Leandro Pereira Bastos, apesar 

de tratarem a mãe dos autores por “Maria Pereira Bastos” no processo, não aceitavam ser ela 

filha de Leandro. Eles sustentavam que ela podia ser filha de um homem chamado José 

Rodrigues, conhecido por “cabeça de ferro”. As testemunhas ouvidas ainda atribuíam a 

possibilidade de paternidade tanto a Luiz Pereira Penido quanto ao capitão João Pereira de 

Souza, e sustentaram que esta paternidade confusa era fruto de afirmações da própria Águida.  

Com base nisto os herdeiros afirmavam que, mesmo considerando que Águida Pinto da 

Fonseca viveu um concubinato prolongado com Leandro Pereira Bastos, “não houve guarda 

de ventre”, um dos pré-requisitos recomendados para os reconhecimentos de paternidade. E 

havia ainda a questão de que, mesmo que Maria fosse filha de Leandro, o que eles negavam, 

seus netos não podiam suceder a ela na herança deste, já que por lei os “filhos de danado 

coito” não podiam herdar de seus pais, e Águida, mesmo com marido ausente, era casada.130 

As testemunhas afirmaram ainda que Leandro Pereira Bastos também não reconhecia a Maria 

como sua filha. João Fernandes Pinheiro, lavrador, crioulo, de 44 anos, afirmou que Maria só 

foi para a casa de Leandro depois que sua mãe Águida Pinto da Fonseca faleceu e naquela 

época este já negava a paternidade:  

 

[...] por elle Bastos foi dito que faria publico, a Deus, e ao Mundo em como aquella 

Maria Pereira Bastos nam era sua filha poiz que em vida de sua May dava a Luis 

Pereira Penido e Francisco Rodrigues, o Cabessa de Ferro, e que quem a vice em sua 

Casa nam disece tanto por sua May nam lha dar como por elle não a ter nunca por 

esta [...]131 

 

Antônio Álvares Ribeiro, lavrador, pardo, com 62 anos de idade, também disse que 

conversou com Leandro Pereira Bastos sobre se Maria seria ou não sua filha, ao que Leandro 

negou com veemência, afirmando que só a aceitou em sua casa por morte de sua mãe Águida 

Pinto da Fonseca pelo “amor da caridade”. Também repetia que o pai de Maria seria Francisco 

                                                 
130 Idem, Ibidem, fls. 22-23.  
131 Idem, Ibidem, fls. 37-37. 
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Rodrigues, “cabeça de ferro”, ou ainda o capitão João Pereira de Sousa, a quem Águida 

também teria dado por pai da filha. Antônio Álvares Ribeiro ainda salientou que se lembrava o 

dia em que tivera essa conversa com o falecido Leandro, que eles estavam em uma caçada e 

que ele veio a crer que Maria não era realmente filha de Leandro “em vista da ironia” com que 

este “lhe contou”.132  

Manoel e Epifânio Francisco Ramos, os netos de Maria, não apresentaram testemunhas 

em seu favor. Com base nos depoimentos oferecidos pelos sobrinhos do falecido, e também no 

testamento por ele deixado, o juiz substituto José Rufino de Magalhães julgou “a finada Maria 

Pereira Bastos não filha do finado Leandro Pereira Bastos”.133  

O concubinato naquela região do São Francisco, assim como no resto do Brasil, esteve 

longe de representar uma alternativa de vivência sexo-afetiva à qual recorreram apenas os 

grupos mais humildes ou mulheres e homens que tiveram sua existência marcada pela 

instabilidade. Um dos casos que maior falatório provocou no vale do São Francisco sem 

sombra de dúvidas foi o do comendador Militão Plácido de França Antunes, que “tomou para 

si” a formosa Sancha, esposa de um vaqueiro seu, colocando-a “no trono das senhoras do 

Caroá” conforme Wilson Lins, para horror das abastadas e honradas famílias da região. Lins 

narra que a união de Sancha com Militão Plácido foi palco de um dos mais horrendos crimes 

que já figuraram no teatro das tragédias encenadas naquela zona ribeirinha. Após passar a 

viver “portas à dentro” com Militão Plácido, Sancha teria se interessado por um jovem de 

nome Pedro Costa, então de serviço na fazenda Caroá, tendo com ele um idílio amoroso e 

provocando rumores entre os moradores do lugar, até que o fato chegou ao conhecimento do 

comendador. Em defesa da honra masculina, lavada com sangue neste e em tantos outros 

casos, partiram da fazenda Caroá “várias expedições de homens armados até os dentes”, e 

comandadas pelos cinco irmãos de Militão, com instruções de trazer “a língua e os órgãos 

sexuais” de Pedro Costa, que havia fugido. Apanhado nas proximidades de Xique-Xique, este 

foi conduzido para a vila e ali julgado e condenado “por um conselho composto por membros 

e amigos da família França Antunes”.  

O desejo dos irmãos do comendador era que suas ordens fossem cumpridas na praça 

principal da vila de Xique-Xique, “para exemplo dos sedutores de todo o vale”, segundo Lins. 

Entretanto, a partir de ponderações de pessoas influentes entre as famílias da localidade, a 

sentença foi executada no povoado vizinho, a ilha do Miradouro, fronteira à Xique-Xique. Ali 

Pedro Costa foi supliciado. Pelo peso da influência de Militão, a justiça local não parece ter 
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tomado “conhecimento” do crime. Wilson Lins enfatiza que Militão Antunes, homem já 

maduro, se deixou enfeitiçar pelos encantos da jovem Sancha e por ela fora “dominado”. Não 

tendo forças para castigá-la pela traição fez cair “todo o peso do seu ódio de amante traído 

sobre o pobre Pedro Costa”.134 Richard Burton, ao viajar pela região em 1867, tomou 

conhecimento desta e outras peripécias deste França Antunes.135 

Aos olhos da Igreja e assim também da lei naquela época, Militão Antunes se manteve 

no estado de solteiro até sua morte, em dezembro de 1860. Entretanto, o velho comendador 

era afeito a situações amorosas fora dos padrões sociais desde a juventude, e disto resultou o 

nascimento de seus cinco filhos, reconhecidos legalmente através de um processo de 

perfilhação instaurado na capital da província da Bahia, em 1842. O documento muito revela 

sobre valores, atitudes, padrões de conduta moral e relações de gênero no sertão oitocentista, 

particularmente a petição por ele encaminhada: 

 

Diz Militão Plácido de França Antunes, solteiro, morador no Termo da Villa de 

Pilão Arcado, e de presentemente nesta cidade, que elle por fragilidade humana teve 

acesso a huma Senhora, cujo nome não pode declarar, e deve sim ficar no mais 

profundo segrêdo para não comprometter a honra e a vida da mesma, e desse 

constante concubinato teve os filhos Cornélio Plácido de França Antunes, Dona 

Carolina Maria de Santa Anna, Ernesto de França Antunes, Francisco Nolasco de 

França Antunes e Felis Plácido de França Antunes, os quaes são hoje maiores de 

doze e quatorze annos, sendo o primeiro maior de vinte e quatro, os quaes sempre o 

supplicante reconheçeo e educou em sua própria casa como seos filhos. E por que 

seja solteiro, e sem ascendentes, ou descendentes legítimos, e para tranqüilidade de 

sua consciência tenha pela Escriptura junta perfilhado os ditos seos filhos 

naturais.136  

                                                                                                                                           

 Não podemos saber ao certo qual o grau de impedimento moral, mas talvez também 

legal que impossibilitava a declaração do nome da mãe dos filhos de Militão. Seria ela uma 

senhora casada, constituindo-se seu relacionamento com o comendador em adultério? O fato 

dele declarar seus filhos como naturais pode bem ter sido um subterfúgio para não complicar o 

reconhecimento, embora isto seja apenas uma suposição. De todo modo, o envolvimento dos 

dois não foi um caso passageiro, tendo em vista que o primeiro filho nasceu por volta de 1818 

e os últimos eram bem mais novos. É certo que todas as testemunhas que figuraram no 

processo insistiram em ocultar o nome da misteriosa senhora, “por iniqüidade para não 

                                                 
134 LINS, O Médio São Francisco, pp. 51-52. 
135 BURTON, Viagem de canoa, p. 272. 
136 APEB, SJ, IT, n° 03/1003/1472/16, Inventário de Militão Plácido de França Antunes, Remanso, 1862.  
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ofender a honra”, respeitando o desejo do comendador, “pelos motivos narrados na dita 

petição”, assim sempre repetiam. Mesmo no anonimato, um respeito cerimonioso antecedeu 

todas as referências a ela, sempre chamada de “senhora”. É provável que pertencesse a alguma 

família importante da ribeira sanfranciscana e por isto foi tão encerrada no silêncio do 

documento, para que não restasse testemunho escrito do seu “passo em falso” que resultou em 

cinco filhos. Mesmo levando sua vida na posição de concubina, sujeita aos murmúrios 

condenatórios dos que estigmatizavam aqueles que “viviam em pecado” sem observar o 

prescrito no último dos sete sacramentos, todas as testemunhas ouvidas insistiram na defesa da 

honra da misteriosa senhora de Militão Antunes e seu nome foi mantido no reino do segredo, 

sob o aval da justiça que aceitou a perfilhação.137 

 Este é apenas um dos muitos casos de filhos naturais ocorridos no sertão entre os 

grupos mais abastados. Outro de família grada que seguiu caminho semelhante ao do 

contemporâneo Militão foi o seu cunhado, o capitão-mor Álvaro Antônio de Campos, que foi 

casado com Benedita Silveira de França Antunes e pai de Juvêncio, cuja história abriu este 

capítulo. Do casamento com Benedita o capitão-mor teve três filhos: Juvêncio Cassiano de 

Campos, Antônio Antunes de Campos e José Marciano de Campos. Mas ele tinha pelo menos 

três outros filhos, não se sabe se concebidos antes, durante ou depois do casamento com 

Benedita, ou seja, na condição de viúvo. No testamento de Juvêncio Cassiano de Campos eles 

foram declarados como seus irmãos naturais como demonstra a verba oito: 

 

Pussuo uma posse de terra sem criação alguma na fazenda do Boriti no Termo da Vª. 

da Barra, a qual deixo em legado aos meos irmaoins naturais os senhoris Belarmino 

Antônio de Campos, Floriz Antônio de Campos e Álvaro Antônio de Campos, e a 

este do-lhe mais em legado um poldro de primeira muda que lhe será entregue pelo 

meo Testamenteiro.138 

 

E Juvêncio Cassiano de Campos mantinha relações próximas e cotidianas com estes 

irmãos, tendo em vista que foi o capitão Floris Antônio de Campos quem escreveu o seu 

                                                 
137 Segundo o que rege as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, o matrimônio, último dos sete 
Sacramentos instituídos por Cristo é “um contracto com vinculo perpetuo, e indissolúvel, pelo qual o homem e a 
mulher se entregão um ao outro” e foi ordenado para três fins: “o primeiro é o da propagação humana, ordenada 
para o culto, e honra de Deus. O segundo é a fé, e lealdade, que os casados devem guardar mutuamente. O 
terceiro é o da inseparabilidade dos mesmos casados, significativa da união de Christo Senhor Nosso com a 
Igreja Catholica. Alem destes fins é também remédio da concupiscência, e assim S. Paulo o aconselha como tal 
aos que não podem ser continentes”.  Já com relação ao concubinato, considera como uma “ilícita conversão do 
homem com mulher, continuada por tempo considerável”. Ver Constituições Primeiras, Livro I, Título LXIV, 
parágrafos 259 e 260 e Livro V, título XXII, parágrafo 979.  
138 APEB, SJ, IT, n° 08/3280/03, Testamento de Juvêncio Cassiano de Campos, Xique-Xique, 1850. 
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testamento, que depois de lido foi por ele assinado. Floris e Belarmino residiam na fazenda do 

Angical, “uma grande fazenda de criação de gado, situada em um saco da margem direita”, 

conforme Richard Burton. De um ponto logo abaixo da fazenda, nas épocas de cheias as 

canoas podiam atravessar para a ipueira de Xique-Xique, encurtando muito o caminho até a 

vila.139 Nesta fazenda também morava Antônio Antunes de Campos, irmão legítimo e 

testamenteiro de Juvêncio, pelo menos na época em que ele fez as declarações das 

propriedades da sobrinha Ana Benedita, nos registros eclesiásticos de Sento-Sé.140  

Também entre os tradicionais Magalhães houvera vários casos de nascimentos fora das 

bênçãos do matrimônio. O próprio coronel José Rufino de Magalhães, liderança política em 

Xique-Xique por muitas décadas e fundador do grupo Pedras, era filho natural do capitão 

Bernardo de Magalhães e Souza, de seu encontro com Francisca Romana da Rocha. Só não foi 

possível descobrir se os demais filhos de Bernardo de Magalhães também eram naturais, fruto 

de sua corte amorosa à mesma senhora, ou se ele chegou a se casar com outra mulher. Um 

desses filhos foi José da Rocha Magalhães, que como foi dito também viveu em concubinato 

com Claudiana Alves dos Reis e com ela teve seu único herdeiro, também batizado de José, 

que tinha nove anos de idade quando o pai faleceu, em 1889.141 

 Neste ambiente onde a pauta social sancionada convivia com os comportamentos 

desviantes, nem um pároco escapou da denúncia de ser o primeiro a dar o mau exemplo ao 

seu rebanho. Se na sociedade açucareira do litoral, à sombra do arcebispado da Bahia, os 

religiosos nem sempre se davam ao trabalho de aparentar austeridade e contrição, na lonjura 

do sertão as regras de celibato dos padres não raro deixavam de ser aplicadas. Em 1846, em 

um longo relatório à presidência da província, a Câmara Municipal de Xique-Xique detalhou 

o comportamento do vigário Joaquim José dos Santos, classificado como alguém que sempre 

“procura occasião de saptisfazer seo genio libertino e pouco Christão” e que de dia em dia 

mudava para pior. Já no tocante às cobranças indevidas e exorbitantes para celebrar 

casamentos e batizados, o vigário Joaquim se mostrava muito experimentado. Os habitantes 

do município chegavam a passar de dois a três anos sem que o preceito da desobriga (a 

confissão, comumente anual naquelas paragens) lhes fosse dado a cumprir. Isto porque o 

vigário se recusava a “desobrigar e batizar” nos locais onde não houvesse também 

casamentos, já que este último sacramento lhe rendia bem mais. Na época ele estipulava “o 

preço de 20, 30, 40, 50” mil réis até, por casamento, conforme as pessoas e a distância. Os 

                                                 
139 BURTON, Viagem de canoa, p. 252. 
140 APEB, Livro 4.811, registros de terra n° 293 a 297, fls. 91-92. 
141 APEB, SJ, IT, n° 07/3119/29, Inventário de José da Rocha Magalhães, Xique-Xique, 1889. 
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vereadores ainda acusavam: “Este Parocho, Ex.mo Sr. pede dinheiro athe para confissão na 

hora da morte (crê esta Câmara ser a isso ele obrigado)”.  

Haveria mesmo desvios “indecentíssimos” que os vereadores por pudor deixavam de 

mencionar. Eles diziam levar ao conhecimento do governo apenas os fatos mais notáveis e 

sabidos por todos os habitantes da vila. Era de conhecimento público, por exemplo, que o 

vigário Joaquim mantinha em sua companhia uma mulher “teúda e manteúda”, tendo com ela 

uma filha, que ele mesmo batizou. Cerca de cinco anos antes outra mulher chamada Rita 

também esteve em sua companhia e o idílio entre os dois não foi exatamente cercado de 

ternura. Diz-se que em uma ocasião, Rita, “caprichosa e zelosa, chegou a espancar ao dito 

Vigário, ao ponto de derramar no chão o vidro que continha os santos olhos [sic] para que 

assim o dito Vigário não sahice a desobriga”. O caso entre os dois resultou até em uma 

tentativa de assassinato praticado pelo vigário que, apesar de provado o crime, foi absolvido. 

O relatório só não explica se a tentativa de assassinato foi contra a própria Rita ou contra 

outra pessoa por ciúmes dela.  

Depois disto o movimentado caso de amor dos dois chegou ao fim, tendo logo o 

vigário providenciado uma substituta, aquela que depois se tornaria a mãe de sua filha 

sacrílega e que vivia com ele na época em que a Câmara fez a denúncia. E não haveria limites 

para o Dom Juan de batina: “Este Parocho (consinta V.Exa.) não conhece solteira, donzela, 

viúva e nem casada a quem não procura seduzir, impregando os meios mais torpes, baixos e 

vis, e athé no próprio confecionario!!”. Uma das moças seduzidas tinha 17 anos, pobre, muito 

honesta e de família descente, conforme os vereadores, que só não foi depois raptada a força 

da casa dos pais porque ela própria fizera oposição à investida do padre, pois este chegou 

mesmo a reunir-se nas vizinhanças da casa com “4 peitos largos, ou guarda-costas” 

exclusivamente com tal intenção.142 

Mas as denuncias não resultaram na suspensão e retirada do vigário da freguesia. Ali 

ele continuou a viver “junto de sua amásia” e talvez ainda “procurando seduzir alguma 

incauta”, como se dizia publicamente. Quase uma década depois, em 1855, um fato veio 

mostrar que a Câmara e os habitantes do município de Xique-Xique tinham motivos de sobra 

para discordar e mesmo temer o seu comportamento. Em 13 de março de 1855, “pelas sete 

horas da noite” de um dia de terça-feira, o vigário Joaquim José dos Santos assassinou com 

oito facadas Antônio Roberto dos Santos, de 66 anos de idade. Os motivos do crime na época 

                                                 
142 APEB, SCP, DA, maço 1.464-1, Correspondência da Câmara (1834-1879), Chique-Chique, 18 nov. 1846. 
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não ficaram exatamente claros, mas o contexto remonta ao cenário de uma noite como muitas 

outras do cotidiano sertanejo.  

Consta que o viúvo Antônio Roberto (sua esposa Bonifácia Maria havia falecido no 

ano anterior), também chamado de “o velho surdo”, estava na casa de Josefina Antunes da 

Rocha, “mulher semibranca, viúva”, de 37 anos, natural do termo da vila de Barra e moradora 

na vila de Xique-Xique, quando foi interpelado pelo vigário. É possível que o vigário tenha 

passado uma descompostura no finado Antônio Roberto por ele estar na casa daquela viúva, 

que talvez até fosse objeto do seu próprio desejo. Não há nenhuma menção explicita sobre 

isto, mas as testemunhas que ouviram as últimas palavras por eles trocadas deixaram alguma 

pista. A própria Josefina narrou que estando o finado em sua casa, com ela conversando, eis 

quando chegou o vigário “deo boa noite e disse ao finado Antônio Ruberto dos Santos que 

elle hera hum homem religioso que fosse resar” ao que este respondeu “que não hia resar que 

fosse elle resar”. Ao fim destas palavras Josefina disse que se “retirou” – não mencionando 

para onde, já que estava em sua própria casa – mas logo depois soube que o vigário tinha 

matado Antônio Roberto. Por outras narrativas o desfecho aconteceu no quintal. 

Uma outra testemunha, Manoel Francisco Real, disse que estava passeando quando 

passou pela frente da casa da viúva Josefina e ouviu o vigário dizendo da porta: “Antônio 

Ruberto dos Santos vá resar, saia para fora, você he um homem velho, e nisso ouvio o finado 

Antônio Ruberto diser: deixa de graça Senhor Padre, deixa de graça Senhor Padre, olhe que 

eu não cassôu com o Senhor”. Um diálogo simples que resultou em morte. Ana Maria 

Mascarenhas, “mulher parda, donzela”, 27 anos de idade, que vivia “em companhia de sua 

mãe e irmão” ainda presenciou o vigário Joaquim dar mais duas facadas no pobre Antônio 

Roberto, ao que ela acudiu: “não dê mais facadas senhor vigário que elle já está morto”. O 

vigário então “levantou-se e esteve procurando o chapeo e sahio”. 

Por ironia o falecido Antônio Roberto dos Santos foi um dos vereadores que nove anos 

antes assinou o relatório denunciando o comportamento do vigário e apelando ao governo por 

sua substituição. Não há indício claro de que houvesse ligação entre um fato e outro. De todo 

modo, em 20 de junho de 1855, “com vistas no corpo de delito e depoimento das 

testemunhas”, o vigário Joaquim José dos Santos foi condenado pelo crime, incurso no grau 

máximo das penas do art. 193 do Código Criminal. Pouco mais de dois anos depois, em 

novembro de 1857, a secretaria de polícia da província da Bahia encaminhou um ofício ao 
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juiz municipal da vila de Xique-Xique informando sobre o seu falecimento. Ele “se achava 

por segurança” nas prisões da capital.143  

Várias histórias demonstram que nem sempre o cotidiano amoroso no sertão do vale do 

São Francisco se configurava de maneira ordeira e pacífica, como indicou o caso de Militão 

Plácido e Sancha e tantos outros encenados no século XIX. Amor e violência se conjugavam 

freqüentemente. Embora muitos dos casos que deixaram vestígios fossem protagonizados por 

membros dos grupos mais humildes, onde muitos viviam uniões consensuais ou relações 

passageiras, o interior das casas de fazenda também não estava imune aos conflitos de gênero. 

Entretanto, os murmúrios desses conflitos eram comumente abafados pelas teias das relações 

familiares e sociais que se travavam entre aqueles de maior prestígio.  

Sem dúvidas é mais fácil ouvir e seguir os gritos e algazarras surgidas no interior das 

povoações de mineração, que eram alimentadas pela chegada constante de homens e mulheres 

de diferentes partes à cata de melhor sorte. O padre Heitor Araújo, depois de anos de convívio 

com as histórias das populações das minas da região de Xique-Xique, nas constantes viagens 

de desobriga que realizou nas primeiras décadas do século XX, afirmaria escandalizado que 

um garimpo é uma mancha em qualquer localidade. Um sintoma disto conforme o padre era o 

fato dos acampamentos serem chamados de “corrutelas”, uma variação do termo “corruptela”. 

Na época em que ele viajava por aquelas paragens em desobriga, um oficial da “Força Pública 

Baiana” teria feito um recenseamento no garimpo do Rumo, em Xique-Xique, e contabilizou 

cerca de 1.500 prostitutas.144  

À parte os exageros próprios do sermão do velho padre ribeirinho, é certo que as 

histórias dos garimpos até hoje povoam o imaginário dos moradores do sertão. A fama dos 

“costumes desviantes” nas minas de Xique-Xique, no século XIX, era tão difundida que levou 

Isabel Pereira Machado, de Canabrava do Gonçalo, a fazer “uma promessa para Santo Antônio 

a quem prometeu dar um boi, para alcançar a graça de nunca ser descoberto garimpo” na 

localidade “ou nos seus arredores enquanto restasse descendente seu”.145 Isabel era a 

primogênita do casal Venceslau Pereira Machado e Francisca Rita da Rocha, que migrou 

justamente do sítio São Domingos, localidade da região das serras do Assuruá. A família 

comprou terras mais afastadas da zona de mineração, a fazenda Canabrava (atual cidade de 

Uibaí), no sopé da serra das Laranjeiras, em fins da primeira metade do século XIX. De fato, 

                                                 
143 APEB, SJ, Processos crime, n° 26/920/14, Homicídio, Réu: Joaquim José dos Santos; Vítima: Antônio 
Roberto dos Santos, Xique-Xique, 1855. 
144 “O Garimpo do Rumo, Município de Xique-Xique, tem uma história negra de indecências”, contemporizava o 
velho padre. ARAUJO, Vinte anos de Sertão, p. 53. 
145  ROCHA, Canabrava do Gonçalo, p. 76.  
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na circunvizinhança da antiga fazenda nunca houve um garimpo digno de registro. Se foi obra 

de Santo Antônio não é possível saber.146  

Com relação à migração de mulheres para os garimpos diz-se que muitas delas, depois 

de terem suas “honras manchadas” pela perda da virgindade, não encontrando reparação por 

meio de um casamento e com dificuldade de inclusão social, tinham nas minas uma melhor 

possibilidade de sobrevivência, vivendo ali do rendimento de “suas agências”. Estas agências 

abarcavam desde o trabalho de extração nos garimpos, os serviços de costuras, lavar e 

engomar roupas, o fornecimento de comida aos garimpeiros, até o tolerado, mas mal visto 

“comércio do prazer”. Gente que vivia constantemente sob o olhar vigilante e desconfiado das 

autoridades e volta e meia se envolvia em crimes graves ou pequenos delitos, deixando algum 

rastro dos seus valores e padrões de conduta moral, que muito podem ainda nos dizer sobre 

outros modos de vivenciar o amor e o desejo no sertão da província da Bahia.  

 

 

 

                                                 
146 APEB, SJ, IT, n° 07/3127/23, Inventário de Venceslau Pereira Machado, Xique-Xique, 1850.  


