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Esse trabalho visa apresentar os primeiros dados da pesquisa de Iniciação Cientifica 

(PIBIC/CNPq/UFU) em andamento, intitulado: “Escravidão negra no Triângulo Mineiro: 

trabalho, comunidades de fazenda e conflitos nos processos criminais, século XIX”. Tal 

projeto tem como objetivo analisar ocotidiano da escravidão de africanos e afrodescendentes, 

com o foco em suas formas de resistênciano século XIX, no Triangulo Mineiro. As principais 

fontes utilizadas são processos crime digitalizados depositados no Laboratório de Pesquisa em 

Patrimônio, Memória e Identidade (LAPAMI) da UFU Campus Pontal, disponibilizados pelo 

Arquivo Público de Uberaba.  

No primeiro momento da pesquisa foi realizado um levantamento de todos os 

processos criminais depositados no Arquivo Público de Uberaba a partir do instrumento de 

pesquisa disponibilizado no site da instituição, além dos documentos já digitalizados. A partir 

desse levantamento está sendo produzidos resumos com as principais informações contidas no 

documento: ano, localização, nome(s) do(s) réu(s), tipo de crime e outras observações 

consideradas relevantes. Esse levantamento foi acompanhado pela leitura da bibliografia que 

trabalha com fontes judiciais.Concluindo esta etapa de levantamento, foi possível aprofundar 

em um dos processos digitalizados, em que foi possível fazer sua transcrição e aprofundar na 

história do Réu citado. 
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No processo consta a data do processo, réu, autor, vítima entre outros. Segundo o 

processo, o autor é a Justiça/Tribunal do Rio de Janeiro,o réu é Cecílio, propriedade de 

Antônio Rodrigues Júnior; e a vítima é Joaquim José da Silva, funcionário da fazenda do 

Comendador Antonio Eloy Cassimiro de Araújo. O crime aconteceu em“mil oitocentos e 

cinquenta e nove aos vinte e oito dias do mês de novembro do dito anno nesta cidade de 

Uberaba” na Fazenda Ponte Alta, do Comendador Antônio Eloy Cassimiro de Araújo. 

Segundo o processo, os escravos prepararam um plano para matar o feitor, Joaquim José da 

Silva. Na data combinada, espancaram-no até morte. Os réus foram condenados a galés 

perpétua, mas houve apelação. Nos autos de corpo de delito, é descrito a brutalidade do 

homicídio:  

aquella morte teve por causa immediata um grande golpe que acharão no 

Cadaver o qual tinha de comprimento meio palmo partindo da testa para a 

nuca, apollegada e meia a cima da orelha esquerda o qual o golpe tinha de 

largura no centos uma pollegada separou o cacro e profundou athe destruir 

a massa cerebral, com grande imorragiade sangue e uma grande contusão 

[...] o cranio no golpe para baixo a cima da dita orelha esquerda do morto. 

 

Além de Cecílio que é citado como arquiteto principal da morte do feitor, 

são citados também Gabriel, Manoel Lopes, Francisco Gomes, João Crioulo e 

Belizario Cabra, escravos do referido comendador. O interessante é que o escravo 

Belizário já havia sido citado em um processo anteriormente do ano de 1856 contra 

um outro feitor, mostrando já um histórico de rebeldia. O processo de Belizário 

também está digitalizado para ser analisado e transcrito. 

Com a analise de processos como o de Cecílio, é inevitável fazer 

associações com processos de escravos da corte usados por Sidney Chalhoub na 

obra Visões de Liberdade3, principalmente em casos de violência contra quem era 

responsável por aplicar castigos aos escravos como no caso de Cecílio. Segundo 

Chalhoub, estes negros agiam4 de acordo com lógicas ou racionalidades próprias, e que 

 
3CHALHOUB, S. 2001. Visões da liberdade: senhores, escravos e abolicionistas da corte nas últimas décadas 

da escravidão. São Paulo: Companhia das Letras. 
4CHALHOUB, S. 2001. Visões da liberdade: senhores, escravos e abolicionistas da corte nas 

últimas décadas da escravidão. São Paulo: Companhia das Letras.p. 42. 



 
 

3 
 

ISSN - 2675-2212                                                                        Ituiutaba, de 21 e 22 de nov. de 2019 

seus movimentos estão firmemente vinculados a experiências e tradições particulares e 

originais — no sentido de que não são simples reflexo ou espelho de representações de outros 

sociais, e portanto, suas ações eram racionais e extremamente bem planejadas, como também 

está presente no caso de Cecílio, contrariando uma imagem dos escravos que foram um 

conjunto de homens e mulheres inteiramente subjugados por sua própria condição, anômicos, 

impedidos de pensar a si mesmos de outro modo que não como coisas, imagem essa 

extremamente difundida pela historiografia. 

Portanto, vemos a importância desta pesquisa e a importância dos processos crime 

para tentar conhecer melhor as maneiras desses indivíduos viverem, de pensarem, de 

resistirem. Apesar de existirem poucas referências historiográficas sobre a escravidão africana 

na região do Triângulo Mineiro, há uma forte presença negra, que está marcada na Congada, 

festejada na maioria das cidades da região, sendo uma de suas mais marcantes práticas 

culturais. Assim, pretendemos ampliar as pesquisas sobre a escravidão africana na região do 

Triângulo Mineiro para contribuir também com a pesquisa documental e bibliográfica sobre a 

escravidão africana no Brasil. 
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