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Abstract: O presente artigo é uma adaptação da minha tese e aborda a história da propriedade no Brasil 
focando a trajetória de descendentes de lusitanos que entraram nos sertões de Pernambuco pelo Vale 
do Rio São Francisco (Nordeste do Brasil) em torno do século XVIII e o papel que tiveram na construção 
dos latifúndios destas terras na vigência da Lei de Terras de 1850. Para esta reconstrução, analisamos as 
práticas coletivas de apropriação e a sucessão legítima. O recorte temporal é o Segundo Reinado, entre 
1840 e 1880. Os aportes metodológicos foram a Micro-história, a Prosopografia e a História Serial. 
Baseados na análise de fontes primárias cartoriais, nós construímos o conceito de condomínio, um 
conceito de copropriedade privada não prevista na legislação, mas que teve papel significativo na 
estrutura fundiária dessa sociedade. As posses eram transformadas em fazendas de criar gados e, a cada 
morte de um titular, eram partilhadas por herança. Com práticas coletivas de apropriação, evitaram 
uma desconstrução do sistema latifundiarista na região, o que parecia iminente devido à grande divisão 
de terras entre herdeiros de geração a geração.  
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1. Introdução 

Ao entendermos a diversidade e os desdobramentos das formas de apropriação de terras 
produzidas no período imperial, contribuímos para retomar a historicidade da concentração 
fundiária no Brasil e para abrir caminhos para discutir a sua atualidade. As discussões sobre as 
maneiras de aquisição de terras sempre tiveram uma grande relevância e, atualmente, ocupa 
um espaço garantido nas conferências acerca da democratização para a obtenção de títulos de 
propriedade no ambiente rural. É importante, assim, trazer a concentração fundiária por vários 
ângulos. Neste trabalho, escolhemos o ângulo da micro-história e analisamos práticas coletivas 
de apropriação, o texto da legislação que regia as partilhas legítimas na vigência das 
Ordenações Filipinas e as articulações que lusitanos do Sertão de Pernambuco promoveram 
para reproduzir o sistema da grande propriedade nas mãos do grupo social ao qual 
pertenciam.   

Homens das famílias lusitanas que primeiro se instalaram no Vale do São Francisco passaram 
de proprietários a líderes da política local, atuando em várias instâncias do poder. Para 
configurar o território, arranjaram práticas de apropriação e as multiplicaram na região entre 
os descendentes, amigos e parentes. Um grupo de cento e cinquenta e quatro famílias 
constituiu um modo de apropriação bem específico, utilizando práticas de sociabilidade, a 
sucessão legítima e um jogo de poder instaurado a respeito dos direitos de propriedade. As 
Ordenações Filipinas previam a equidade das partilhas entre herdeiras e herdeiros legítimos. 
Essa igualdade de direitos foi marcante, sobretudo, na reprodução da propriedade dos 
terrenos entre os herdeiros. Em uma primeira leitura de cento e cinquenta e quatro processos 
de inventários post-mortem, parecia que a partilha hereditária conduziria ao desaparecimento 
dos latifúndios e em seguida favoreceria um predomínio de pequenas propriedades isoladas, 
tivemos essa impressão porque tínhamos em vista um século de colonização no Vale do São 
Francisco e seguidas partilhas de terras entre numerosos herdeiros e herdeiras, a cada morte 
de um genitor ou de uma genitora. No entanto, ao analisarmos a situação pelo ângulo de 
outras fontes, tivemos outra resposta. Esses herdeiros construíram uma estrutura fundiária 
baseada em condomínios, realizados nas práticas coletivas de apropriação. As relações sociais 
eram atravessadas por diversos laços, como casamentos, compadrios, vizinhança, amizade e, 
também, conflitos. Desde a segunda geração, ainda no século XVIII, homens destas famílias já 
atuavam na política da região. Proprietários de bens materiais que os distinguiam dos 
despossuídos e uma herança imaterial fortemente expressa na composição dos cargos, eles 
comandaram uma política local e se estabeleceram.  

Chamamos de condomínios as fazendas que pertenciam a diversas famílias renomadas. 
Chegamos a esta configuração devido à análise de documentos primários, como escrituras de 
compra e venda de terras, registros paroquiais de terras, escritura de demarcação de fazendas 
e, principalmente, da quantidade e da qualidade dos bens que constavam nos inventários 
post-mortem. Desta fonte, consideramos, sobretudo, o modo como as partilhas das fazendas 
eram realizadas, os generosos montantes, além de compararmos, ainda, os nomes das famílias 
que habitavam ou possuíam terrenos nas propriedades, a fim de constatar ou descartar os 
laços de parentesco. O escravo era o bem mais caro, mas o trabalho cativo foi mantido, porém, 
dentro de um sistema bem peculiar denominado de práticas de cossenhorio (MAUPEOU, 2008, 
61), baseado na coapropriação, onde um escravo era cativo de vários herdeiros ou herdeiras. A 
atividade econômica predominante era a criação de gados vacum e cabrum, para 
abastecimento do mercado local e provincial, mantendo, também, uma agricultura para suprir 
as necessidades locais. 

A história da propriedade pelo ângulo da articulação de práticas de sociabilidade, sucessão 
legítima, condomínios, posses de fazendas e cossenhorio de escravos é uma temática 
instigante e inovadora na História Social no Brasil Oitocentista. O estudo dos condomínios 
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rurais privados se faz interessante, também, na medida em que foram formas de reprodução 
de latifúndios, ainda pouco discutidas como uma das dimensões do conceito de propriedade 
latifundiarista no Brasil.  

2. História, Direito e Relações 

O mapeamento que fizemos indicou uma variação na extensão das fazendas, ora pra maior, 
ora pra menor. Isso desenhou uma paisagem bastante diferente daquela de meados do século 
XVIII, quando da chegada dos primeiros portugueses à região e onde se perdia de vista os 
limites das propriedades, visto que ás margens do Vale do São Francisco era comum lusitanos 
adquirirem terras por posses. O indício intrigante dessa nova configuração foram as repetidas 
descrições de posses em comum nos registros paroquiais. O que significou? A questão era, 
então, analisar como a alteração do tamanho e as posses em comum, contínuas e 
descontínuas, foram utilizadas para articular latifúndios.        

O estudo indicou que, no processo de reprodução das famílias proprietárias, mais importante 
do que o tamanho das parcelas de terras foi a reprodução das posses e a forma como 
continuaram a se relacionar no local. As práticas cotidianas de usos e transferências das 
fazendas aos herdeiros são indícios de que a intenção era deixar-lhes registrada nos 
inventários post-mortem a condição social de proprietários, ainda que de uma pequena área. 
Notadamente, havia a prática de uma única pessoa possuir várias partes de terras, com preços 
e tamanhos diferentes, em várias fazendas, demonstrando-se, assim, aspectos da 
concentração fundiária. Quem herdava partes menores, mantinha uma relação de 
copropriedade com quem possuía terras maiores na mesma ou em fazendas vizinhas. Esse foi 
um meio de se proteger contra o desmembramento fatal da grande propriedade, o que 
poderia colocar em risco todo um sistema de relações de autoridade e autonomia baseado na 
propriedade da terra. Nesta sociedade que estudamos as propriedades não eram cercadas e 
nem era oficialmente demarcadas por escrituras até a década de 1880. Em duzentos e vinte 
registros paroquiais de terras de 1858, os limites das fazendas eram registrados com base no 
conhecimento experimental e em características físicas do local. Na sociedade brasileira, 
possuir terras sempre foi sinal de poder e, raramente, um homem do povo era dono de 
alguma coisa no São Francisco, especialmente em se tratando de bens de raiz (LINS, 1983). A 
partir dos dados, questionamos quais foram os desafios das relações para reproduzir as 
propriedades. Para responder a esta questão, reduzimos a escala a fim de analisar as relações 
dentro dos condomínios.  

Do ponto de vista social, são relevantes os casamentos entre os membros das famílias 
renomadas, geralmente realizados entre primos e primas, vizinhos e vizinhas. Mas, não 
faltaram os casamentos entre tios e sobrinhas e entre ex-cunhados e ex-cunhadas. A prole era, 
normalmente, generosa, a média era de oitos filhos por família, havendo casos de doze. A 
maioria das pessoas se casava com menos de 25 anos, idade na qual adquiriam a maioridade 
civil. No cenário político, disputas eleitorais agitavam as relações. Na vizinhança, eram 
importantes não somente as convivências prazerosas e amigáveis, como os batizados e os 
matrimônios, mas, também, conflituosas, geralmente, por limites dos terrenos, dos currais, de 
propriedade de animais. 

De acordo com as Ordenações Filipinas1, a partilha era igualitária entre as filhas e os filhos 
legítimos de qualquer um dos cônjuges, não importando a idade. Em cento e cinquenta e 
quatro processos judiciais de inventários post-mortem, essa lei era praticada da seguinte forma: 
os filhos e as filhas recebiam os bens em partes iguais, sucedendo-lhes os maridos, as esposas, 
os netos e as netas. Com a divisão realizada entre muitos herdeiros e por gerações sucessivas, 

                                                           
1 As Ordenações Filipinas vigoraram no Portugal moderno, bem como na América portuguesa. No Brasil, 
continuaram a vigorar durante todo o Império.   
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as partes de terras que cabiam a cada herdeiro eram muitas vezes pequenas. Por este ângulo, 
as sucessões poderiam indicar uma decadência do sistema latifundiário. Entretanto, a prática 
das partilhas promoveu uma continuidade da propriedade privada.  

 No contexto da trajetória coletiva dos coproprietários de terras e cossenhores de escravos, o 
termo elite, significa, antes, um conjunto de valores, como a posse de terras em comum, a 
propriedade de escravos e o exercício do poder político. Na geração dos primeiros portugueses 
que chegaram à região, a propriedade da terra conferia prestígio social, pois implicava o 
reconhecimento, pela Coroa ou por seus intermediários, dos méritos dos beneficiários. Na 
geração dos bisnetos, 1840 a 1880, a propriedade da terra representava prestígio social 
porque implicava poder político. Embora a terra tenha sido o bem de menor preço comparado 
ao escravo, a propriedade de terra, desde cedo, revestiu-se de significado político, não se 
negando o econômico, pois, era a garantia da reprodução extensiva do empreendimento 
pecuarista, entre o grupo dominante. Por outro lado, as relações de poder que o proprietário 
tinha sobre os seus escravos e sobre os homens livres agregados que viviam na periferia da 
grande fazenda, conferia prestígio social. Arrematando essa questão, Emília Viotti da Costa 
afirma que, “apesar de ser o lucro o motivo principal da economia, o controle sobre os homens 
e sobre a terra era mais importante para definir status social do proprietário do que a 
acumulação de capital” (COSTA, 1985). 

3. Redes  

 3.1 Relações matrimoniais 

 Na rede que se estabeleceu nas vilas de Floresta e de Tacaratú existiram dois portugueses 
que, se eles desaparecessem, as relações entre a maioria dos membros das famílias poderiam 
ter se modificado completamente. Trata-se de Manuel Lopes Diniz e de Manoel Alves de 
Carvalho. As pessoas da família Carvalho que se instalaram na freguesia de Fazenda Nova, 
tornada vila de Floresta na segunda metade do século XIX, vieram da Bahia e nasceram de 
casamentos entre filhos, filhas, netos e netas de Manuel Lopes Diniz. Estas duas famílias foram 
o tronco de outras tantas renomadas na região, como Alves de Barros, Torres Barbosa, 
Nogueira de Barros, Valgueiro Barros, Torres Carvalho, Carvalho Barros, Lopes Barros, Diniz 
Carvalho e outras (GOMINHO, 1996). Chegaram ao Sertão de Pernambuco na segunda metade 
do século XVIII e se instalaram primeiramente na fazenda Campo Grande e, depois, na Panela 
D’Água, dos Lopes Diniz e em mais quatorze outras. Inácia Maria da Conceição foi uma das 
mulheres a ligar definitivamente a família Lopes Diniz, a qual pertencia, à família Carvalho. Os 
casamentos foram um importante laço das redes de relações dos filhos dessa elite. Filha de 
Manuel Lopes Diniz, Maria da Conceição foi a segunda mulher do português Manoel de 
Carvalho Alves, que já havia desposado uma prima, também da prole Diniz. Deste casal, 
nasceram treze filhos, entre eles, Francisco Alves de Carvalho, pessoa que viria a ocupar um 
importante papel de mando na política e na rede de funcionários da administração judicial na 
então povoação de Fazenda Grande, atual Floresta. Igualmente ao pai, ele também desposou 
duas primas da família Diniz e, na trajetória política, juntou parentes na administração judicial.  
Os Lopes Diniz também se relacionavam com membros da família Souza Ferraz, por laços de 
família, de amizade e de compadrio. Manuel Lopes Diniz foi compadre de Dâmaso de Souza 
Ferraz, por batizar uma de suas filhas. A mulher de Manuel Lopes Diniz era tia de Dâmaso. A 
quinta filha de Manoel Lopes Diniz, Rosa Maria do Nascimento, casou-se com Francisco Gomes 
de Sá, um dos proprietários da fazenda Mandantes e um dos juízes ordinários de Fazenda 
Grande. Manoel Lopes Diniz e José Lopes Diniz foram financistas, emprestando dinheiro a juros 
aos fazendeiros das vilas de Tacaratú e Floresta, como de outras mais próximas da região: 
Cabrobó, Itabaiana, Penedo, Serra Talhada. 

 Os bisavôs dos proprietários condôminos que viveram entre 1840 a 1880 eram, na maioria, 
lusitanos. Entre os que teriam vindo direto de Portugal para as paragens dos sertões, estão os 
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Lopes Diniz, os Gomes de Sá, os Novaes. De trinta e dois nomes de famílias, dezenove são 
reconhecidos como desmembramentos dos primeiros grupos de portugueses da região do 
Sub-Médio São Francisco, a partir do século XVIII (FERRAZ, 2004). Os nomes de famílias Souza 
Ferraz, Novaes, Lopes Diniz, Gomes de Sá são uma parte importante da genealogia que 
constituiu a elite, são sobrenomes recorrentes nos inventários post-mortem e nos documentos 
concernentes a cargos e funções nas diversas esferas do poder local. Nesse tempo, o tecido 
social já estava consolidado.  

3.2 Relações post-mortem: coproprietários 

As tentativas do Império do Brasil de implantar mudanças na política de terras2 não foram 
suficientes para mudar o cenário em que se davam as apropriações de modo indesejado. Entre 
1840 a 1880, o quadro não havia sido alterado, pois, os proprietários desse período, tanto 
como os seus antepassados do período colonial, ainda não podiam ser considerados 
“proprietários de terras” porque, também, não possuíam um título legítimo do domínio.  

O direito à propriedade não era absoluto, mesmo para os sesmeiros que haviam cumprido as 
condições da doação, pois, a condicionalidade estipulada nas Ordenações nunca foi revogada 
(SILVA, 1996). Neste contexto, no entanto, continuamos a utilizar o termo ‘proprietário’ devido 
à força do uso, designando, com essa expressão, todas as pessoas que ocuparam terras, 
independente da situação jurídica. 

 A cada morte de um chefe de família ou do seu cônjuge, as fazendas foram sendo divididas e, 
dependendo do tamanho da prole, a divisão poderia ser grande ou pequena. Geralmente, as 
partilhas eram realizadas entre um número tão grande de descendentes que toda parte de 
terra, por menor que fosse, tornava-se importante para fazer um novo posseiro. Um dos 
elementos recorrentes na composição dos bens patrimoniais eram as posses em comum entre 
os herdeiros da maioria das famílias citadas. Por esse sistema de partilhas, constituiu-se a 
figura dos coproprietários e um sistema condominial de propriedades. O condomínio tipo 
misto tinha uma configuração heterogênea, não somente quanto à composição genealógica, 
mas, também, quanto ao quesito bens materiais, visto que neles se estabeleciam 
coproprietários que classificamos de ricos, devido à quantidade de bens de referência como 
escravos, terras e animais declarados, como ainda de sua posição social e coproprietários que 
classificamos empobrecidos, devido ao montante mais modesto relativo aos bens de 
referência.  

Cada um dos coproprietários tinha a posse da parte que lhe coubera na partilha. Na prática, as 
divisões sucessivas não impediram as fazendas de funcionarem nos moldes de grandes 
propriedades, na medida em que mantiveram a copropriedade da terra e do trabalho escravo, 
como, ainda, uma produção pecuarista.  

O sistema de condomínio no espaço rural tratado neste artigo, não foi um caso isolado às vilas 
de Tacaratú e de Floresta. Esse tipo de copropriedade também existiu no Piauí, província 
vizinha situada a leste de Pernambuco (BRANDÃO, 1995). O sistema teria ocorrido por 
demandas dos homens de prestígio da época da colonização, como o Capitão Domingos 
Afonso Mafrense, que solicitou e recebeu o título de propriedade de Sesmarias naquela 
província. O condomínio entre famílias e amigos foi encontrado mesmo durante o período 
após a conquista do território. Como na província de Pernambuco, o condomínio na província 
do Piauí ultrapassou o simples propósito de colonização. Em termos práticos, era uma maneira 
de ampliar o patrimônio e reproduzir a propriedade familiar. 

 

 

                                                           
2 A extinção do Sistema de Sesmarias, em 1822, e a execução da Lei de Terras, de 1850. 
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3.3 Condomínio misto do Vale do São Francisco  

Na fazenda Paus Pretos, situada na Comarca de Flores, Província de Pernambuco, funcionou 
um condomínio que serve como mostra dos mais de trinta que encontramos referências nos 
inventários post-mortem. Era uma das mais antigas fazendas do Vale do Pajeú3 e foi fundada 
por um dos filhos da renomada família Silva Leal. Trabalhamos com notícias de inventários 
post-mortem de quatro coproprietários desta fazenda. O primeiro perfil que analisamos foi o 
de Francisca Maria de Jesus4, uma mulher que morreu solteira. Ela havia possuído oitenta 
braças5 de terras avaliadas, para efeito do inventário post-mortem, em cento e oitenta mil réis. 
Os seus herdeiros legítimos foram oito irmãos, coproprietários do terreno e do único escravo 
da família. Francisca deixou um patrimônio aparentemente muito modesto, o que, à primeira 
vista, surpreendeu porque essa história trata dos caminhos da propriedade pela trajetória de 
uma categoria social da elite, da qual se esperava uma abundância de bens materiais. No rol 
dos bens que pertenceram a Francisca, estão descritos um engenho de fiar, um tamborete, um 
banco, três chapéus de sol, quinze vacas, uma besta, um poldro e o escravo Benedito, de trinta 
e um anos. Tudo somou um total de oitocentos e trinta e oito mil setecentos e vinte réis. O 
quantitativo dos bens de Francisca Maria de Jesus era compatível com um patrimônio 
empobrecido, remanescente de uma herança. Este patrimônio não alcança o conceito de 
“riqueza”, comparado com o patrimônio de proprietários da zona canavieira da Província de 
Pernambuco ou da zona cafeeira da Região Centro-Sul do Brasil, à época. No entanto, não 
surpreende tanto quando o analisamos de acordo com uma realidade do Sertão. Francisca 
possuiu dois bens que foram os elementos concretos e essenciais de riqueza no Brasil durante 
os três primeiros séculos, mesmo que as pessoas não os possuíssem em abundância e que não 
gerassem lucros financeiros imediatos. Com a posse de oitenta braças de terras, ela estava na 
condição de coproprietária por posse e de proprietária de um escravo. Este cativo lhe poupava 
da realização dos trabalhos domésticos, deixando-a numa condição social privilegiada, por 
comparação a uma população de despossuídos à margem do sistema latifundiário.  

Oitenta braças de terras são insuficientes para praticar a criação de gados num cenário onde 
se desenvolve a pecuária intensiva, mas não é na realidade do Sertão, onde a pecuária era 
extensiva e precária, tecnicamente falando. Os gados pastavam a céu aberto em terras das 
matas ou mesmo em terras dos vizinhos. Os proprietários imprimiam a ferro quente as iniciais 
dos seus nomes sobre o couro dos animais para indicar a quem eles pertenciam. No caso de 
Francisca, provavelmente, quinze vacas não produziam carne, leite e derivados suficientes 
para realizar um comércio no mercado regional, mas era suficiente para que produzisse o 
necessário. 

O engenho de fiar indica que Francisca possuía uma pequena lavoura de algodão ou que 
trabalhava na produção de tecidos ou de linhas para costuras ou, ainda, que fosse uma 
costureira, profissão muito comum entre as mulheres sertanejas da época. A besta e o poldro 
eram os animais de pequeno porte muito utilizados para transporte. O patrimônio de Francisca 
se diferenciava dos despossuídos na medida em que era proprietária, dona de escravo, 
criadora de animais e tinha uma profissão. Essa realidade aponta as duas faces do conceito de 
elite do Sertão de Pernambuco e das relações que reproduziram a propriedade privada.  

Em relação a outros integrantes de famílias mais abastadas, não podemos dizer que Francisca 
tinha fartura, porém também não se pode dizer que a vida dela fosse de penúria. Para a 
realidade local à época, podemos dizer que era uma vida mediana, compatível com um 

                                                           
3 Microrregião de Pernambuco, a 420 km de Recife.  
4LAPEH/UFPE - Processo de inventário post-mortem de Francisca Maria de Jesus. Este documento faz 
parte da coleção de inventários post-mortem do Sertão do Médio São Francisco, século XIX, em 
microfilmes e em papel.  
5 Equivalente a 176 m2. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

7
 7 

empobrecimento devido às sucessões entre numerosos herdeiros. Isto é visualizado pela 
pequena extensão do terreno, pela posse de um escravo e de poucos gados. Em relação à 
sociedade como um todo, composta por diversas categorias sociais completamente 
despossuídas, como escravos, agregados, indígenas e mestiços, a vida de Francisca indica que 
os conceitos de elite e de riqueza estão associados não somente à abundância, mas a uma 
realidade social definida pela posição hierárquica dos grupos sociais. Fora o valor econômico 
do escravo, consideramos o peso do imaginário social criado em torno dessas famílias de 
proprietários menos abastadas. Ser proprietário de terras e senhor escravos, independente do 
quantitativo, já produzia e reproduzia toda uma imagem idealizada entre os despossuídos e 
entre os próprios senhores. 

O imaginário social é composto por um conjunto de relações imagéticas que atuam como 
memória afetivo-social de uma cultura, um substrato ideológico mantido pela comunidade. 
Acrescentamos que se trata de uma produção coletiva, já que é o depositário da memória que 
as pessoas e os grupos recolhem de seus contatos com o cotidiano. Nessa dimensão, 
identificamos as diferentes percepções dos atores sociais em relação a si mesmos e de uns em 
relação aos outros, como partes de uma coletividade.  

O segundo coproprietário desse condomínio misto foi uma mulher viúva, Maria de Souza da 
Silveira6, que se tornou a “cabeça” da família após a morte do marido Francisco de Souza Leal. 
Ela passou a administrar os bens dos noves filhos herdeiros, três homens e seis mulheres, até 
que eles atingissem a maioridade ou casassem. Descendente da tradicional família Souza 
Ferraz, era uma mulher muito respeitada na região.   

 No começo do século XIX, este condomínio abrigou um cartório de notas da povoação de 
Fazenda Grande, sob a responsabilidade de Manoel da Silva Leal, filho do casal Maria de Souza 
da Silveira e Francisco de Souza Leal. Esta família se destacava pelas alianças. As filhas casaram 
com homens ilustres na região. A terceira filha, Margarida de Souza e Silva, casou-se com o 
tenente coronel Serafim de Souza Ferraz. A sexta filha, Antonia Maria da Purificação, casou-se 
com Narciso Gomes de Sá. A sétima, Joaquina Maria da Purificação, com Pedro de Souza 
Ferraz. Todos os maridos de famílias tradicionais e enriquecidas. Maria de Souza da Silveira 
possuiu 392 braças7 de terras, avaliadas ao preço de setecentos e oitenta e quatro mil réis. 
Entre os outros bens, foram mencionadas três casas na povoação de Fazenda Grande. Deixou 
um mobiliário constituído por uma cama e por um estrado. A maioria das casas era 
praticamente vazia de mobiliário. Imperava a simplicidade e a rusticidade no ambiente 
doméstico, onde se sentar no chão ou sobre esteira fazia parte da cultura. A cama de madeira, 
nessa época, ainda era um móvel de luxo. Os móveis de madeira eram escassos. A rede era o 
mobiliário mais frequentemente usado para dormir. 

Maria de Souza da Silveira foi criadora de vinte e sete cabeças de gados vacuns, seis cabeças 
de cavalos, trinta e cinco cabruns, cuidados pelo trabalho de doze escravos, sendo sete adultos 
e cinco crianças. Todos os bens juntos somaram um montante total de oito contos e quarenta 
mil réis, valor dez vezes maior do que o da sua vizinha coproprietária Francisca e com poder de 
compra de, aproximadamente, 10 escravos. Esse montante colocava a família de Maria de 
Souza da Silveira entre os mais ricos da região.   

O terceiro coproprietário foi Manoel de Souza Leal, nível intermediário de riqueza. Ele tinha 
um montante de cinco contos duzentos e vinte e nove mil trezentos e sessenta réis. Manoel 

                                                           
6 LAPEH/UFPE - Inventário de Maria de Souza da Silveira, 1861. Este documento faz parte da coleção de 
inventários post-mortem do Sertão do Médio São Francisco, século XIX. 
7  Equivalente a 862,4 m2.  
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possuía oitenta e oito braças8, avaliadas por oitenta e oito mil réis, era criador de quarenta e 
seis cabeças de gados diversos e cossenhor de sete escravos.  

 Manoel Barbosa de Sá9 e Quitéria Maria de Jesus foram os quartos coproprietários. Eram 
genitores de nove filhos e possuíram um terreno no valor de noventa mil réis, criadores de 
quarenta e seis cabeças de gados e cossenhores de sete escravos. Todos esses bens somaram 
um montante total de cinco contos duzentos e vinte nove mil réis. Esses quatro 
coproprietários possuíam juntos, mais de seiscentas braças de terras adquiridas por heranças, 
na fazenda Paus Pretas. Esta fazenda era uma das mais antigas da região.  

Nesse contexto, a partilha hereditária, ao contrário de promover a separação dos herdeiros e 
um desmembramento das fazendas, juntou coproprietários e contribuiu para o fortalecimento 
do sistema condominial de propriedade privada, fornecendo elementos para a constituição de 
uma rede de sociabilidade que teve como papel maior a sustentação das copropriedades 
latifundiárias nas mãos do grupo.  

As fazendas condomínios de Tacaratú e de Floresta foram, então, lugares de uma diversidade 
de relações sociais. Certamente, as redes, conectadas por três tipos de ligações maiores, foram 
elementos que promoveram a reprodução do patrimônio fundiário. Quer se tratassem de 
relações formais ou informais, elas estavam sempre presentes no cotidiano dessa sociedade 
elitista. Entretanto, apesar da importância de cada um dos três tipos de ligação, isoladamente, 
não podem ser considerados como elemento de coesão do grupo.        

3.4. Cossenhores de escravos:  

A análise da partilha de bens indica que a mesma estratégia adotada para evitar um 
esfacelamento das grandes propriedades rurais de Floresta e de Tacaratú, foi adotada para 
evitar que a família perdesse seus cativos quando das partilhas. Geralmente, o número de 
escravos das famílias do Sertão era insuficiente para que coubesse um a cada herdeiro. O 
preço do escravo era muito alto em comparação aos demais bens declarados nos inventários 
post-mortem. Nesta sociedade o dinheiro em espécie ainda era escasso. Em tal contexto, 
tornou-se prática comum os escravos serem “retalhados”, cabendo a cada um dos herdeiros 
uma parte ou participação no valor. Embora não haja nos inventários nenhuma determinação 
sobre o uso que devesse ser feito, os cativos não eram vendidos, a fim de se dividir o dinheiro 
em partes iguais. A estratégia era dividir o trabalho do escravo em uma prática chamada de 
cossenhorio (MAUPEOU, 2008, 61). Para Maupeou, Esta prática pode ser constatada na 
maioria dos inventários post-mortem entre 1840 e 1880. No inventário de Custódia Gomes de 
Sá10, constam entre outros bens, cinco escravos. Eles foram divididos entre o viúvo Capitão 
Antônio Gonçalves Torres da Silva e os oito filhos maiores do casal. Assim, na partilha, os 
escravos Saturnino, de vinte e cinco anos, avaliado em duzentos mil réis, e Rita, quarenta e 
sete anos, avaliada em cem mil réis, couberam ao meeiro. Entretanto, os outros três cativos 
foram divididos de modo que todos os filhos do casal herdaram parte no trabalho escravo.  

Desta maneira, no escravo José, de dezoito anos, avaliado em quatrocentos mil réis, o viúvo 
herdou uma parte, no valor de duzentos e cinquenta mil réis, o segundo filho do casal, uma 
parte, no valor de cinquenta mil réis e o filho mais novo, uma parte, no valor de cem mil réis. 
Da mesma forma, a escrava Joanna, de vinte nove anos, avaliada em trezentos mil réis, coube 
à filha mais velha no valor de cento e vinte mil réis, à terceira filha, uma parte no valor de cem 
mil réis e ao sétimo filho, uma parte no valor de oitenta mil réis.  

                                                           
8 Equivalente a 99m2. 
9 LAPEH/UFPE - Inventário de Manoel de Souza Leal. Este documento faz parte da coleção de inventários 
post-mortem do Sertão do Médio São Francisco, século XIX, em microfilmes e em papel. 
10 LAPEH/UFPE - Inventário de Custódia Gomes de Sá. Este documento faz parte da coleção de 
inventários post-mortem do Sertão do Médio São Francisco, século XIX, em microfilmes e em papel. 
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Finalmente, uma última escrava, de dezesseis anos e avaliada em trezentos e cinquenta mil 
réis, foi dividida entre a segunda filha, que herdou uma parte no valor de cinquenta mil réis, o 
quarto, o quinto e o sexto filho do casal, que herdaram cada parte no valor de cem mil réis. 
Todos os filhos do casal receberam partes semelhantes ou aproximadas de escravos, 
tornando-se cossenhores de escravos, engrossando a conexão na rede patrimonial, tal como a 
de coproprietários.  

Em uma primeira análise, uma divisão tão complicada dos cativos parece indicar que estes 
seriam vendidos e o valor em dinheiro dividido entre os herdeiros. Entretanto, outros casos 
mais complexos, em que partes de escravos herdados eram várias vezes divididas em heranças 
sucessivas, comprovam que a copropriedade ou cossenhorio de escravos não era apenas um 
artifício jurídico, mas uma prática comum na região e um dos meios pelos quais os herdeiros 
continuavam ligados, após as partilhas sucessivas. Não é incomum encontrar inventários que 
deixam como herança, não escravos, mas partes deste bem.  

Na maioria dos casos, dividir um escravo não significava vendê-lo e partilhar o dinheiro, mas 
continuar os laços familiares pela copropriedade do escravo, que ficava ao serviço da família. 
Na prática cotidiana, esta divisão se traduzia pela utilização de um mesmo cativo por vários 
herdeiros e herdeiras, de acordo com as necessidades de cada um e com o valor da parte que 
cabia a cada um deles. Muitos herdeiros moravam não muito longe uns dos outros, nas terras 
dos antigos latifúndios, num sistema de condôminos. Deste modo, era possível para o escravo 
de vários senhores circular por entre as copropriedades e trabalhar para todos. 

A análise de outras fontes comprova a prática de cossenhorio (MAUPEOU, 2008). Tanto nas 
cartas de alforria quanto nos registros de compra e venda de cativos, é comum a 
comercialização ou liberação de partes em escravos. Vários exemplos podem ser citados, como 
o da escrava Archanja, de trinta anos, solteira, de cor preta, matriculada sob o número trinta e 
seis da matrícula geral de escravos de Tacaratú e dois da relação. Em 1878, José Gomes de Sá 
Camillo era dono de uma parte na escrava e comprou as outras duas de Maria Evangelista de 
Sá, Capitão José Moraes de Sá e Juvenal Gomes de Souza Rocha. Os três vendedores, assim 
como o comprador, haviam herdado as partes na escrava por falecimento do Capitão Pedro 
Gomes de Sá11. 

3.5 Relações políticas 

As relações entre as pessoas que faziam a administração local envolveram, frequentemente, 
uma ou duas que tinham parentes na trajetória política. Um só membro em cada uma das 
famílias Novaes, Souza Ferraz, Lopes Diniz e Gomes de Sá resultaram em oitenta e oito pessoas 
ligadas por laços de parentesco, somando quarenta e nove pessoas no exercício de funções e 
cargos na política, na organização militar e na judicial, formando parte da rede de funcionários 
da administração pública das vilas de Floresta e Tacaratú.  

Na jurisdição do Sertão do Pajeú e, especificamente na Vila de Floresta, vinte e cinco membros 
da família Lopes Diniz ocuparam lugares de poder com bastante autonomia na administração 
judicial e militar. A noção de justiça no período colonial tinha um sentido bem mais amplo do 
que atualmente. Além da relação com o aparelho judicial, era, igualmente, sinônima de 
legislação, lei e direito (SALGADO, 1985). Com isso, a Coroa concedia poderes imensos e 
autonomia aos investidos nos cargos da administração. A justiça eletiva, com atuação nos 
municípios, constituía importante instrumento de dominação do senhorio rural, cuja influência 
elegia juízes, vereadores e outros funcionários subordinados às câmaras (NUNES, 1975). O 
primeiro filho de Manuel Lopes Diniz, o coronel Manoel Lopes Diniz, foi o primeiro membro da 
família a entrar para administração judicial. A sua passagem na administração influenciou as 

                                                           
11 LAPEH/UFPE – Registro de compra e venda da escrava Archanja.  Este documento faz parte da coleção 
de inventários post-mortem do Sertão do Médio São Francisco, século XIX, em microfilmes e em papel. 
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conexões entre os demais familiares, que viriam a compor a rede administrativa nas gerações 
futuras. Em 1802, quando o juiz ordinário deveria ser eleito pelas câmaras municipais, Manoel 
Lopes Diniz, por mérito pessoal, foi nomeado para exercer, durante um ano, a serventia do 
ofício de juiz ordinário do Julgado do Certão do Pajeú12. O papel da Justiça Real era diverso, 
absorvendo atividades políticas e administrativas, ao mesmo tempo em que coexistia com 
outras instituições judiciais, como a justiça eclesiástica e a da Inquisição.  

Uma das características marcantes da primeira Câmara de Vereadores de Floresta são as 
relações de parentesco e amizade entre os seus componentes, o que sugere, quando não 
consideramos somente elas, a trama de solidariedade diversa desses membros da elite. O 
vereador Norberto Gomes dos Santos era genro do juiz de paz Francisco Alves de Carvalho, o 
vereador Manuel da Silva Leal era primo e cunhado do presidente da Câmara, Serafim de 
Souza Ferraz, era amigo do vereador José Rodrigues de Moraes, ao ponto de entregar a este a 
presidência da Câmara, nas suas ausências. 

As Câmaras Municipais de Floresta e de Tacaratú, como instituição, mostraram-se como um 
lugar essencial de articulações. Rapidamente, elas se constituíram em um órgão de defesa dos 
interesses dos fazendeiros coproprietários locais. O perfil social dos componentes das Câmaras 
Municipais, desde o começo, é caracterizado pela presença maciça de coproprietários de 
terras, cossenhores de escravos e criadores de gados. Acompanhamos pelos nomes dos 
membros e vimos que se revezavam pelas alianças estabelecidas em todo o segmento de 
« homens bons » da localidade. Eles pertenciam às famílias tradicionais. Dos dezoito 
vereadores, nas três legislaturas, a maioria, tinha algum grau de parentesco ou amizade e/ou 
assumiu algum cargo na Câmara por mais de uma vez, potencializando, assim, a influência dos 
grandes proprietários e seus descendentes.  

Além do perfil mais genealógico, fizemos um levantamento do perfil patrimonial pela 
localização geográfica das propriedades e do lugar da atuação cotidiana do conjunto dos 
vereadores empossados na Câmara em 1865. Francisco de Barros do Nascimento, 
conservador, presidente da câmara, era da tradicional fazenda Panela d’Água, neto de Manoel 
Lopes Diniz e o líder político de sua família, juiz de paz e delegado do Termo. José Alexandre 
Gomes de Sá era líder no Riacho Seco, Ribeira do Navio. Francisco Gomes Novaes era da 
fazenda Misericórdia; Manoel Ferraz de Souza, da fazenda Ilha Grande, na Ema, berço de um 
ramo da família Ferraz, filho de Serafim de Souza Ferraz, presidente da Câmara e chefe político 
da região; João Gomes de Menezes morava na Vila e era membro da tradicional família 
Menezes, da fazenda Riacho Grande, no Vale dos Mandantes; Domingos Gomes de Sá, da 
fazenda Tapuio; Antônio Gomes de Sá, da fazenda Riacho. Os Gomes de Sá tiveram presença 
maior nessa Câmara, dos sete integrantes, quatro eram membros dessa família. 

Situação semelhante existiu na relação dos nomes dos eleitores mais votados de Floresta e de 
Tacaratú. Esta lista é importante para se identificar não somente os indivíduos de mais alta 
renda das duas vilas, mas, também, para indicar a divisão dos votos entre os diversos grupos 
rivais locais, no jogo político do Império.  

Entre doze proprietários eleitores mais votados, cinco já tinham assumido cargos na Câmara 
Municipal. Apenas de um não obtivemos informações sobre a ocupação, mas, é possível 
afirmar que onze dentre eles tinham um papel destacado, sendo, inclusive, o mais votado, o 
primeiro juiz de paz de Fazenda Grande, Francisco Alves de Carvalho, pessoa que exercia uma 
grande influência na Comarca, visto a trajetória e as alianças realizadas desde os seus 

                                                           
12 Livro Registro de Provisões 1/8, na folha 79, Arquivo Público do Estado de Pernambuco Jordão 
Emerenciano.    Ele foi nomeado e provido no cargo por Dom José Joaquim da Cunha de Azeredo 
Coutinho, do Conselho de S.A.R., Bispo de Pernambuco, Pedro Sheverim, chefe de esquadra e 
intendente da Marinha, desembargador José Joaquim Nabuco de Araújo, ouvidor geral desta Comarca, 
governadores interinos da capitania geral de Pernambuco. 
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ancestrais, como o avô, Manoel Lopes Diniz, o rico português arrendatário da Fazenda Panela 
d’Água e o tio, nomeado juiz ordinário do Sertão do Pajeú. Este é mais um aspecto de como o 
poder se constituiu em relações muito próximas. Os nomes que compuseram as atas de 
eleitores são membros da família Gomes de Sá e ocuparam lugares de influência nas duas 
vilas, seus nomes estão presentes em ambas, mas, pelo número de votos obtidos 
individualmente, eles eram mais fortes em Tacaratú, pois, lá, eles foram os três primeiros mais 
votados e somaram quatro, entre os nove eleitos. 

Os coproprietários ocuparam mais frequentemente cargos de comandantes e de oficiais das 
Ordenanças das jurisdições (FERRAZ, 1992). José Gomes de Sá esteve no comando da 
jurisdição da Varge da Ema, fazendas Quixabá e Varge Redonda, no Rio de São Francisco, onde 
embarcava e desembarcava todo o comércio desse rio. A sua jurisdição compreendia, 
também, três fazendas: Atalho, Papagaio, Riacho, na foz do Riacho dos Comandantes, como se 
chamava anteriormente o Riacho dos Mandantes, por separar as jurisdições dos capitães 
comandantes José Gomes de Sá e do seu irmão Cypriano Gomes de Sá, cuja autoridade ali 
começava e se estendia pelas paragens que beiravam o rio São Francisco, abrangendo quatro 
fazendas: Crauatá, Ambrósio, Sabiucá e Barra, todas localizadas no município de Floresta. A 
jurisdição do comandante Inácio Gonçalves Torres compreendia cinco fazendas: Tacuruba, 
onde começam as ilhas do São Francisco e também as fazendas Jatinan, Pedra, Cana Braba e 
Alegra.  

Entre as redes da administração e a do patrimônio territorial existe uma ligação. De modo 
geral, os Gomes de Sá se projetaram no rio São Francisco, no Riacho dos Mandantes, em 
Fazenda Grande, em Tacaratú e no Sertão, como um todo. Os Souza Ferraz e Rodrigues de 
Moraes destacaram-se no Riacho do Navio. Alexandre Rufino Gomes foi líder da Barra do 
Pajeú. Os Sá e Silva e os Silva Leal, lideravam na confluência do Pajeú. Os Novaes, no Pajeú. O 
papel dos comandantes era executar e fazer cumprir a lei e determinações do capitão-general 
governador da Província, inclusive, auxiliar na cobrança de impostos.  

Essa elite se formou com rapidez nas povoações de Floresta e de Tacaratú e já estava 
solidamente estabelecida nas primeiras décadas do século XIX. Não temos acesso a todas as 
posições ocupadas pelos membros dessa elite, mas, encontramos as relações nas quais se 
articulavam e se distribuíam, apontando uma elite, primeiramente, recrutada por nomeação 
para as funções de comando e que, na segunda geração, já foi capaz de produzir uma 
aristocracia local. A ocupação dos principais cargos administrativos era umas das 
características da rede e uma das fontes mais importantes de poder social, político e 
econômico.  

4. Considerações finais  

O resultado das pesquisas apontou para uma estrutura fundiária baseada em um sistema de 
posses de copropriedades adquiridas por herança e por compras. O mapeamento das partilhas 
indicou que, a cada geração, cento e cinquenta e quatro famílias descendentes de portugueses 
foram se tornando coproprietários e estabelecendo relações sociais diversas. Neste contexto, 
os condomínios se transformaram num sistema de copropriedade privada constituída por 
posses herdadas. No entanto, os herdeiros podiam vender suas terras, como, também, 
comprar de outros, sinais de um comércio de terras. Constituíram duas modalidades de 
condomínios: aqueles formados por posses em comum de terrenos em uma fazenda de 
pessoas de uma mesma família e aqueles formados por posses em comum de pessoas de 
diversas famílias. Nessas copropriedades, as relações sociais de amizade, vizinhança, de 
compadrios, matrimoniais, e, também, políticas eram muito comuns. Neste espaço, 
configurou-se um tipo de rede de sociabilidade, onde as relações se estendiam do privado ao 
ambiente público. Em “condomínios” dizemos que essa categoria viveu o apogeu e a 
instabilidade da grande propriedade articulando-se como “coproprietários” de terras privadas, 
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como “cossenhores de escravos“, como compadres, comadres, vizinhos, chefes políticos. Os 
condomínios tiveram um papel de fortalecer essa categoria latifundiarista, livrando-a do 
desaparecimento de suas propriedades. 
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