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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa é resultado das análises da cultura material (do século XIX) encontrada 

na área adjacente à senzala do Colégio dos Jesuítas, localizado no atual Município de Campos 

dos Goytacazes (RJ). Os objetivos foram compreender a complexidade dos processos de 

formação, sobretudo culturais, na configuração do contexto arqueológico local e identificar o 

real impacto desses processos no conteúdo e nas relações contextuais dos artefatos e ecofatos. 

Para tanto, analisaram-se as condições de integridade da amostra escavada nos três níveis de 

ocupação e nos diferentes contextos de deposição evidenciados. Abordou-se, num primeiro 

momento, o campo de pesquisa da Arqueologia histórica e, em especial, da Arqueologia da 

escravidão no Brasil, identificando as principais perspectivas teóricas e preocupações 

metodológicas da disciplina. Passou-se à descrição histórica da ocupação do Colégio dos 

Jesuítas, que implicou considerar, em alguns momentos, o próprio processo de ocupação da 

planície de Campos e os aspectos econômicos a ele relacionados. Pretendeu-se atentar, ainda, 

para as descrições do modo de vida das populações escravas em contextos rurais feitas tanto 

pela historiografia como pelos viajantes que estiveram no norte fluminense na época para que, 

por fim, pudessem ser contrastadas com as evidências arqueológicas encontradas. 

 

 

Palavras-chave: Arqueologia histórica; escravidão, cultura material; processos de 

formação; Campos dos Goytacazes (RJ).  

 



ABSTRACT 

 

 

This work results from the analysis of the material culture (from the 19th century) found in 

the area adjacent to the senzala (slaves’ habitations) of the Colégio dos Jesuítas, currently 

located in Campos dos Goytacazes (RJ, Brazil). Our goals were to comprehend the 

complexity of the – first of all, cultural – formation processes in the configuration of the 

archaeological context and to identify the real impact of these processes to the content and to 

the contextual relations of the artifacts and biofacts. In order to do so, we have analyzed the 

integrity of the sample excavated in three occupation levels and in the distinct deposition 

contexts found. Our argumentation goes as follow. First, we issue the historical archaeology 

research field and, especially, the archaeology of slavery in Brazil, identifying the main 

theoretical perspectives and methodological problems. Then we make a historical description 

of the Colégio dos Jesuítas occupation, which implied to consider, at given moments, the 

occupation process of the Campos plains and the economical aspects related to it. We also 

consider the descriptions of the slave populations’ way of life in rural contexts found in the 

historiography as well as the ones registered by travellers who have been in northern Rio de 

Janeiro in the studied period. The aim, at last, was to contrast them to the archaeological 

evidences found. 

 

Keywords: Historical archaeology; slavery; material culture; formation processes; Campos 

dos Goytacazes (RJ).  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Aproximei-me da Arqueologia apenas no final do urso de Ciências Sociais da UFPR, 

quando fiz a disciplina de “Tópicos Especiais em Arqueologia”, ministrada pelo professor 

Luís Symanski. Durante grande parte da graduação pensei em seguir pela área da Sociologia, 

pois as temáticas pesquisadas nesse campo tocavam em muitos pontos aquelas abordadas 

pelas Relações Internacionais, curso que realizei paralelamente. A possibilidade de estudar as 

sociedades humanas do passado, seus modos de vida, práticas, história, organização e 

dinâmica a partir dos registros materiais por elas deixados soou não só interessante, como 

despertou velhos e esquecidos sonhos de infância. O ingresso no Museu de Arqueologia e 

Etnologia (MAE) da UFPR como bolsista da Unidade de Arqueologia também inspirou essa 

aproximação, pelo contato regular que me proporcionou com os profissionais da área e com o 

fantástico acervo arqueológico que possui.  

A oportunidade concreta de participar de uma escavação arqueológica surgiu com o 

convite do professor Symanski para compor a equipe do projeto, por ele coordenado, Café 

com Açúcar: Arqueologia da Escravidão em uma Perspectiva Comparativa no Sudeste Rural 

Escravista - Séculos XVIII e XIX. O projeto, ainda em andamento, propõe a investigação da 

cultura material de grupos escravos de fazendas (de café e engenhos de açúcar) do sudeste 

brasileiro, a partir da escavação em senzalas coletivas e familiares (SYMANSKI; GOMES, 

2012, p. 311-12). Duas regiões foram escolhidas para a realização do projeto: a primeira 

ocorreria no norte fluminense, mais especificamente no município de Campos dos Goytacazes 

(RJ), região caracterizada pela extraordinária presença de engenhos de açúcar durante os 

séculos XVIII e XIX; e a segunda no Vale do Paraíba, que teve importância econômica 

fundamental a partir de meados do século XIX, com o cultivo do café, produto que foi a base 

da economia imperial e da República Velha (1889-1930) e tornou-se nesse período o principal 

produto de exportação brasileiro.  

Durante o mês de julho de 2012, compus a equipe formada por 17 alunos de 

graduação e mestrado da primeira etapa do projeto, que ocorreu na antiga fazenda açucareira 

do Colégio dos Jesuítas em Campos dos Goytacazes (RJ) (ver mapa Figura 14  em 

ANEXO). Nas escavações, que abrangeram a área próxima onde possivelmente se localizava 

a senzala, além dos objetos de especial importância pelo seu simbolismo próprio - como 

cachimbos, contas de colar e moedas perfuradas -, o que chamou a atenção foi o elevado grau 
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de fragmentação dos materiais nos primeiros centímetros de terra escavada em relação aos 

posteriores.  

O fato revestiu-se de interesse arqueológico por ter a potencialidade de informar, a 

partir da análise dos materiais, quais fatores específicos teriam influído no sítio para que 

apresentasse a conformação de como foi encontrado e quais exatamente foram os impactos 

desses fatores sobre o material. Em raros exemplos, um sítio arqueológico mantém suas 

assinaturas comportamentais originais, pois fica sujeito a diversas alterações subsequentes - 

incluindo uma variedade de agentes humanos, biológicos, ambientais, geológicos - que podem 

modificar a integridade do registro (VILLAGRAN, 2010).  

Algumas informações e o próprio andamento das escavações direcionaram o estudo 

para algumas propostas. Soube-se a partir de relatos de habitantes locais e dos funcionários do 

Arquivo Público Municipal de Campos - cuja sede é o próprio Solar do Colégio - que a área 

onde foram realizadas as escavações, meses antes do início do projeto, foi exposta à passagem 

de maquinários agrícolas (arado, subsolador, grade), o que permitiu, inclusive, a escolha 

dessas áreas, uma vez que as concentrações de fragmentos foram expostas. Ao mesmo tempo, 

o avanço nas escavações permitiu evidenciar, além da elevada fragmentação do material nos 

primeiros níveis arqueológicos, dois contextos bastante claros de deposição de refugo, 

possivelmente ligados aos habitantes da senzala: um composto por vestígios alimentares e 

fragmentos cerâmicos distribuídos próximos a uma estrutura de fogueira e outro constituído 

por materiais diversos (ossos, cerâmicas, louças, telhas, entre outros) concentrados em uma 

área, intencionalmente utilizada para fins de deposição de refugo.  

Com essas considerações, chega-se ao problema que motivou o presente estudo. A 

passagem do arado pela área onde ocorreram as escavações parece ter impactado diretamente 

sobre os aspectos físicos do material (sendo uma das possíveis causas da elevada 

fragmentação). Frequentemente, sítios com elevada fragmentação do registro são 

classificados como “destruídos” ou “perturbados” e considerados, portanto, de menor valor ou 

qualidade. Por outro lado, apesar da passagem do maquinário, mantiveram-se aparentemente 

intactos diferentes contextos de deposição, que possibilitam pensar nas formas de uso e 

apropriação do espaço pelas populações escravas da fazenda. Questiona-se, portanto, qual o 

real impacto das ações pós-deposicionais (em que se destaca o arado) sobre o registro 

arqueológico e em que medida ele impossibilita análises sobre o comportamento humano 

passado. 

A partir dessa preocupação, propõe-se as seguintes perguntas: a) Qual a história de 

ocupação da Fazenda e como ela se relaciona com a história social e econômica da baixada 
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campista? b) O que os registros históricos (relatos, documentos e a própria historiografia) 

podem informar sobre as práticas e comportamentos que ocorreram no local? c) O que a 

análise da cultura material pode demonstrar sobre o impacto do maquinário sobre o sítio, 

considerando tanto as condições de integridade da amostra como sua dispersão pelo espaço? 

d) Quais práticas e significados podem ser atribuídos aos dois contextos deposicionais, 

levando-se em conta os referentes culturais próprios das populações escravas da Fazenda e as 

concepções ideológicas do período?  

Para responder a essas perguntas, o estudo percorrerá o seguinte caminho. De 

maneira breve, será abordado o campo de pesquisa em Arqueologia histórica no Brasil e, 

especificamente, a linha da Arqueologia da escravidão. Serão traçadas, em linhas gerais, as 

principais preocupações teórico-metodológicas dos estudos realizados até então e os novos 

horizontes que se abrem às pesquisas futuras. Na sequência, apresento a história de ocupação 

da Fazenda do Colégio interligando-a a processos históricos mais amplos, que abrangem 

aspectos econômicos, políticos e ideológicos do período inicial da colonização até a abolição 

da escravidão. A partir de relatos de viajantes, da historiografia sobre a escravidão e de 

estudos de historiadores locais, serão caracterizadas i) as feições estruturais da Fazenda 

(extensão territorial, edificações, patrimônio, produção e contingente de trabalhadores) e ii) as 

relações estabelecidas entre senhores e escravos, atentando para o fato de que, muitas vezes, 

essas relações apareceram nos registros históricos como uma via de mão única, do senhor 

para o escravo.  

Num terceiro momento, esclareço os objetivos e métodos utilizados nas escavações 

da área da senzala do Colégio, em que procuro ressaltar o estudo de pátios e quintais como 

importantes e frutíferas fontes de análise. Serão esclarecidos, ainda, alguns conceitos 

necessários para o entendimento dos processos analisados nesta pesquisa, tais como os de 

refugo primário, secundário e de fato. Em seguida, passa-se ao estudo da cultura material em 

si, com foco nos processos de formação do registro arqueológico do sítio. A análise baseia-se 

no grau de integridade dos materiais nos diferentes níveis de ocupação, bem como nos 

distintos contextos de deposição evidenciados. Por fim, discute-se brevemente as possíveis 

práticas, significados e ideologias relacionadas a cada um dos contextos deposicionais. 

Espera-se, com os argumentos expostos, que a análise da cultura material constitua-se em 

importante elemento para o aprofundamento dos estudos sobre o cotidiano dos grupos 

escravos, suas práticas, representações e, de forma mais ampla, sobre a escravidão no Brasil.  
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2 ARQUEOLOGIA HISTÓRICA E DA ESCRAVIDÃO 

 

 

A abordagem neste capítulo será exclusivamente bibliográfica. Num primeiro 

momento, serão traçadas as linhas norteadoras da formação e institucionalização da 

Arqueologia histórica enquanto campo de pesquisa autônomo, que em alguns momentos viu-

se vinculada mais à História e, em outros, mais à Antropologia. Procura-se rastrear as 

principais perspectivas teóricas, metodologias e preocupações que embasaram tais estudos 

tanto nos Estados Unidos - local onde foram realizadas as primeiras pesquisas na área - 

quanto no Brasil. Na segunda parte, será analisada especificamente a bibliografia relacionada 

à Arqueologia da escravidão, cujo exame é fundamental para que se possa compreender o 

campo em que se insere este estudo. Ainda que existam grandes diferenças entre os contextos 

norte-americano e brasileiro, optou-se por considerar pesquisas e problemáticas de ambos, 

pois boa parte dos estudos na área foi desenvolvida por arqueólogos estadunidenses. Por fim, 

o estudo incursionará sobre novos objetos, problemáticas e tendências dessa área de estudo.  

 

 

2.1 Arqueologia Histórica: debates e teorias 

 

 

Entre as diversas possibilidades que surgiram para classificar os campos de atuação 

da Arqueologia, desenvolveu-se uma abordagem específica para o continente americano, dado 

sua construção histórica diferenciada.  

Nascida na Europa, a Arqueologia propunha estudar culturas e modos de vida de 

povos do passado a partir dos vestígios materiais por eles deixados, diferenciando-se, assim, 

da História, que os estudava por meio de fontes escritas. Como muitos dos vestígios 

encontrados eram correlacionados a sociedades que ainda não haviam desenvolvido meios de 

escrita, o foco das pesquisas arqueológicas voltou-se para os povos de passado mais recuado 

(da pré-história), enquanto que a História se debruçaria sobre as sociedades de passado mais 

recente, letradas. No entanto, quando transportada para o continente americano, as disciplinas 

encontraram um dilema: como conservar os mesmos limites se na América as sociedades de 

contato eram iletradas? A alternativa encontrada para o continente americano foi a formação 
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de dois grandes campos de trabalho, relacionados e voltados a dois momentos históricos 

distintos.  

O primeiro, chamado de “Arqueologia pré-histórica”, referiu-se ao estudo 

arqueológico do período anterior ao contato dos europeus com os povos nativos do continente 

americano, ou seja, voltou-se ao exame dos povos autóctones e de seus ancestrais. Teve, no 

início, a base teórico-metodológica da etnologia francesa e inglesa e os estudos arqueológicos 

da pré-história europeia. Já a “Arqueologia histórica”, referente ao segundo momento, 

dedicou-se ao estudo dos vestígios materiais do período inicial de contato entre índios e 

europeus, bem como, a parir daí, da ocupação, exploração e colonização europeia no novo 

continente.  

Nesse sentido, diversos autores (SCHUYLER, 1978; DEETZ, 1977; ORSER, 1996) 

a inserem nos debates da expansão e impacto do mundo europeu sobre o mundo não-europeu, 

isto é, aos efeitos do desenvolvimento e difusão do capitalismo, de uma nova ordem social e 

de práticas a ela relacionadas, sobre os aspectos materiais das sociedades em contato. Foi 

influenciada pela transformação no campo teórico e metodológico que sofreu a disciplina 

entre os anos 1960 e 1970, quando não somente foram ampliadas as possibilidades de uso e 

aplicação da teoria arqueológica, como foram repensados seus limites. Apesar de ser 

considerada uma perspectiva eurocêntrica, não se pode negar o grande impacto que a 

expansão europeia teve sobre as populações ameríndias, tanto pelo fator humano, dado o 

elevado contingente populacional que ingressou no continente, como pelo fator material e 

cultural, que foi remodelado a partir do contato.  

O debate sobre o objeto de estudo da Arqueologia histórica sofreu algumas 

modificações com o tempo. No Brasil, embora o interesse em se aplicar técnicas 

arqueológicas a contextos históricos tenha surgido nos anos 1930, somente trinta anos depois 

começou a ser adotada por pesquisadores institucionalizados e foi reconhecida formalmente 

como um campo de pesquisa (LIMA, 1993). Vinculada aos processos de restauração de 

monumentos, a Arqueologia histórica, naquele momento,  dirigiu seu interesse a exemplares 

da produção arquitetônica colonial, como igrejas, conventos, fortes e solares.  

As primeiras pesquisas foram realizadas no sul do Brasil, nas reduções jesuíticas dos 

séculos XVI, XVII e XVIII e, no nordeste, nos sítios de contato do século XVI. Esses estudos 

foram conduzidos por arqueólogos que participaram do Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA), coordenados pelo casal de arqueólogos Betty Meggers e 

Clifford Evans e seguiam a tendência da Arqueologia brasileira na época: a aplicação de 

pressupostos teóricos e metodológicos da Arqueologia histórico-cultural tanto em sítios pré-



 13 

coloniais, como históricos. Nessa perspectiva teórica, procurava-se identificar, caracterizar e 

mapear temporal e espacialmente os complexos arqueológicos, associados a populações 

especificas, presentes no território brasileiro. O material, sobretudo o cerâmico, que 

geralmente predomina sobre as demais categorias materiais, era datado e organizado segundo 

uma metodologia de seriação (que ordena grupos segundo um conjunto de classes para que se 

façam inferências cronológicas, tendo uma conotação não só funcional, mas estilística) e 

separado em categorias de tradição (grupos de elementos com persistência temporal), fase e 

subfases.  

Essa abordagem foi amplamente utilizada pelos arqueólogos brasileiros durante a 

década de 1960 e, posteriormente, na de 1970. Nessa década, além de se conservar o caráter 

descritivo das primeiras pesquisas realizadas, foram acrescentadas outras temáticas: por um 

lado, passou-se a considerar os processos de aculturação, a partir de possíveis evidências 

arqueológicas de que, em alguns contextos, houve a substituição gradual da cultura material 

indígena pelos artefatos europeus; de outro, desenvolveu-se o estudo dos contatos inter-

étnicos, tanto no nordeste, como sobretudo no sul, em virtude dos trabalhos comparativos 

realizados com as cerâmicas de vilas espanholas e sítios missioneiros (idem, p. 227).  

A partir da década de 1980, algumas questões teóricas importantes sobre o campo e 

pesquisa da Arqueologia histórica no Brasil começaram a fazer parte do rol de preocupações 

dos pesquisadores. Já em 1985, na ocasião do Seminário de Arqueologia Histórica - Rio de 

Janeiro - foram verificados diversos trabalhos de pesquisa em andamento, mostrando o grande 

interesse pela área. Em termos qualitativos, embora ainda atrelada ao estudo de edificações 

coloniais e auxiliando nos trabalhos de restauração patrimonial, a disciplina abriu-se a novas 

perspectivas. Criou-se, ainda, um debate sobre a filiação da disciplina entre duas áreas do 

conhecimento, a História de um lado, e a Antropologia, de outro (ibidem). 

A abordagem arqueológica que se aproximou mais da História foi elaborada por Ian 

Hodder (1986) e influenciou uma geração inteira de arqueólogos norte-americanos e também 

brasileiros durante a década de 1990. Para a chamada Arqueologia contextual (depois 

“interpretativa”), princípios estruturais específicos ao contexto substituem teorias 

generalizantes aplicáveis a várias culturas. Por ter diferentes significados em potencial que 

variam com a especificidade do contexto, a cultura material é culturalmente exclusiva, o que 

torna impossível fazer amplas generalizações e interpretações. Justifica-se, nessa corrente, a 

ênfase dada à pesquisa historiográfica, utilizada para “contextualizar” os dados arqueológicos. 

No plano teórico, portanto, a adoção das ideias de Hodder entre os arqueólogos históricos 
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brasileiros representou um salto paradigmático da Arqueologia histórico-cultural, praticada 

até então, para a Arqueologia contextual (SYMANSKI, 2009, p. 6). 

No entanto, interpretações sobre os significados dos artefatos e identificação de 

padrões de práticas foram desconsideradas nessas análises. Surge daí o problema de que a 

falta de um comprometimento maior com a teoria e o método e de perspectivas mais 

generalistas, a ausência de aspectos ideológicos, políticos, estruturais e simbólicos, bem como 

a baixa densidade de interpretação dos dados arqueológicos apresentaram como resultado 

final a redução da Arqueologia a uma dimensão meramente descritiva, em que dados 

tornaram-se apenas ilustrativos. A enorme lacuna entre os discursos teóricos e os resultados 

da maioria desses trabalhos fez com que a Arqueologia fosse considerada uma técnica a 

serviço de outras áreas, fosse a História, ou a Arquitetura. Apesar da excelência de vários 

trabalhos executados, a disciplina deixou de lado seu potencial interpretativo por atuar num 

nível meramente descritivo. Como consequência, diversos profissionais da área passaram a 

entende-la como coadjuvante de outros campos, colocando-a num plano de relativa 

marginalidade (LIMA, 1993, p. 229).  

Uma Arqueologia eminentemente antropológica já havia surgido na década de 1960, 

nos Estados Unidos, com a chamada New Archaeology, ou Arqueologia processual. Nessa 

perspectiva teórica, as atividades de subsistência (de adaptação de uma sociedade ao ambiente 

onde vive) eram consideradas determinantes sobre a cultura, sendo necessário que a 

Arqueologia atentasse para fatores como o meio natural e a tecnologia (BINFORD, 1962). Os 

estudos realizados sob a ótica processualista, nos quais se atentava para as mudanças 

ocorridas nos sistemas sociais e econômicos de grupos humano e para os processos culturais, 

implicavam o uso de generalizações ou, como denomina Binford (1968), de “leis da dinâmica 

cultural”. De descritiva a explanatória, a Arqueologia passou a utilizar teorias para explicar o 

passado humano. Alguns esforços pontuais foram lançados no sentido de superar as 

limitações da abordagem histórico-cultural em pesquisas que utilizaram, de certa forma, a 

perspectiva processualista para a análise de estudos de comportamento de consumo1.  

A partir da década de 1990, muitos arqueólogos sul-americanos enfatizaram a 

preocupação em estabelecer o caráter social da Arqueologia, sobretudo pelo fato de que, por 

algum tempo, a disciplina se viu alheia aos processos sociais do passado e do presente, apesar 

de seu grande potencial para contribuir com esses estudos. Nesse sentido, a área aproximou-se 

                                                
1 Ver trabalhos de Paulo Zanettini (1986) e Tânia Andrade Lima e colegas (1989) sobre a variabilidade de 
faianças, faianças finas e porcelanas em sítios domésticos, nos quais eram verificadas, pela análise comparativa 
entre sítios, as correspondências entre a variabilidade do status socioeconômico de seus ocupantes 
(SYMANSKI, 2009, p. 4).  
2 Na década de 1940 foi realizada a primeira escavação acadêmica no quintal de uma habitação em Andover, 
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do campo das Ciências Sociais, por meio da abordagem de temas como: colonialismo, 

dominação e resistência, industrialização, luta de classes, transformação social, relações de 

poder, gênero, e o impacto da ideologia do capitalismo sobre o universo material. Para os 

arqueólogos Felix Acuto e Andrés Zarankin (1999), a teoria produzida na Arqueologia é 

considerada, definitivamente, uma teoria social, uma vez que objetiva estudar a dinâmica e a 

produção cultural de indivíduos e sociedades. Abriu-se espaço, assim, para abordagens 

pautadas em perspectivas críticas e simbólicas, cujo interesse foi entender os contextos locais 

em função de forças estruturantes mais amplas, as quais foram impressas, por meio de regras, 

discursos e práticas, no seu correspondente mundo material (arquitetura e artefatos) e 

diferencialmente assimiladas segundo referentes socioculturais específicos.  

Como se vê, na Arqueologia histórica o próprio conceito de Arqueologia - 

comprometida com sua origem etimológica - sofreu um redirecionamento. Tânia Andrade 

Lima (1988), com base em Roy Dickens (1982), argumentou que considerar a Arqueologia 

como disciplina que busca compreender o funcionamento de sociedades humanas a partir de 

sua cultura material torna possível utilizar a abordagem arqueológica para entender qualquer 

sistema comportamental, seja ele passado ou presente. Para além do caráter “antigo”, 

portanto, a Arqueologia passa a ser caracterizada pela sua técnica e metodologia particular, 

contribuindo como nenhum outro ramo do conhecimento “à elucidação do comportamento 

humano através dos tempos, na medida em que lida com a própria materialização desse 

comportamento, no caso dos artefatos e vestígios arqueológicos em geral, distribuídos no 

espaço” (LIMA, 1988, p. 88). Nesse sentido, a Arqueologia histórica também pode ser 

considerada uma Arqueologia das “sociedades modernas” (SENATORE; ZARAKIN, 2002).  

Alerta-se, no entanto, que não deve ser reduzida a uma simples metodologia ou 

técnica a serviço do estudo da história, como alguns arqueólogos chegaram a postular. A 

disciplina tem o potencial de analisar objetos materiais em âmbitos onde o elemento 

documental é falho, tendencioso ou até mesmo inexistente; pode, quando feita de forma 

engajada e direcionada a sua dimensão pública, “dar voz a minorias étnicas e a segmentos 

subalternos, oprimidos, desfavorecidos, ou marginais, que não puderam registrar sua história; 

recuperar memórias sociais, reinterpretar a História oficial, resgatar elementos e práticas da 

vida cotidiana, sobre os quais normalmente não se escreve” (LIMA, 1993, p. 228). Além de 

ter condições de preencher lacunas não explicadas por outros ramos do conhecimento, pode 

“atingir os aspectos não-conscientes, das estruturas tecno-econômicas, sócio-políticas, 

ideológicas, etc., que não aparecem nos registros escritos, se for desenvolvida a partir de uma 
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perspectiva antropológica e nela buscando seus fundamentos teóricos” (LIMA, 1988, p. 90 

grifo nosso).  

Sobre o uso de uma perspectiva antropológica na Arqueologia, faz-se necessário, 

antes, alguns esclarecimentos sobre a discussão que opõe, de um lado, a História e, de outro, a 

Antropologia. Em seu célebre texto História e Etnologia, de 1949, Claude Lévi-Strauss expôs 

sua teoria antropológica a partir da crítica a diferentes perspectivas teóricas que buscaram 

contornar as linhas distintivas entre as duas disciplinas. Em todas essas correntes teóricas - até 

a publicação do ensaio - ambas sempre foram colocadas em oposição. Fosse por diferenças de 

objetos (alteridade e identidade), de método (pesquisa participante e pesquisa em documentos 

e arquivos) e de objetivos (teoria e evento), divisões mais ou menos frágeis estabeleceram-se 

no sentido de limitar as particularidades de cada uma dessas áreas.  

Para além dessas dicotomias, Lévi-Strauss expôs que: “enquanto a história organiza 

seus dados em relação às expressões conscientes, a etnologia indaga sobre as relações 

inconscientes da vida social” (LÉVI-STRAUSS, 1970, p. 34). E acrescentou, quanto à 

diferença de orientação entre as duas disciplinas, que “o etnólogo se interessa, sobretudo, pelo 

que não é escrito; não tanto porque os povos que estuda são incapazes de escrever, como 

porque aquilo por que se interessa é diferente de tudo o que os homens preocupam-se em fixar 

na pedra ou no papel” (idem, p. 41). Nesse sentido, Antropologia, para Lévi-Strauss, não se 

desenha pelas expressões intencionais daqueles que estuda, antes, busca atingir invariantes 

universais e processos inconscientes, por meio de expressões culturais e simbólicas 

particulares. A história se transforma, assim, numa etapa necessária para que se chegue à 

finalidade última, qual seja, as estruturas inconscientes.  

Ao considerar, portanto, que a Arqueologia é uma área da Ciência Social e que se 

utiliza de uma perspectiva antropológica, os registros históricos atuam apenas de forma 

complementar, na medida em que as práticas inconscientes (reveladoras de estruturas 

subjacentes) podem ser postas em evidência a partir dos eventos descritos pela História. Essas 

práticas, como “atividades de descarte, formas de deposição, arranjos espaciais, etc., 

permitem leituras mais aprofundadas de sistemas sociais” (LIMA, 1988, p. 90), bem como 

possibilitam notar a emergência, manutenção e a transformação desses sistemas através do 

tempo. 

Ainda que essa discussão seja constantemente incrementada por novos, variados e 

persuasivos argumentos, a única certeza que se pode extrair de sua dupla filiação é que a 

Arqueologia histórica, ora direcionada à História, ora à Antropologia, dispõe simultaneamente 

de dois tipos de registros: documental e arqueológico. As maiores dificuldades, e desafios, 
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portanto, são fazer brotar desses dois níveis de análise,  - “a partir do que foi escrito e do que 

foi feito” -, um terceiro, resultando do confronto entre os dois; conseguir utilizar princípios e 

objetivos híbridos, buscando integrar a perspectiva histórica à antropológica; e, por fim, 

conseguir “atingir os domínios cognitivos do comportamento cultural. Aí reside a sua força 

tendo em vista que dificilmente o universo cognitivo é observável no registro arqueológico 

pré-histórico” (LIMA, 1993, p. 230).  

Nas últimas décadas, a pesquisa em Arqueologia histórica vem se ampliando para 

uma diversidade de tipos de sítios. Campos de batalha, lixeiras coletivas urbanas, quilombos, 

unidades domésticas, cemitérios, becos urbanos, quintais, caminhos e estradas coloniais, 

fazendas, engenhos, senzalas, entre outros, passaram a ser valorizados como objetos de 

estudo. No que se refere às perspectivas teóricas, o cenário atual caracteriza-se por uma 

diversidade de enfoques, que vão desde a continuidade de uma análise histórico-cultural, 

sobretudo para contextos pouco conhecidos em termos de processos de ocupação, passando 

pela aplicação da teoria contextual ou processual até a utilização de abordagens críticas e 

simbólicas, que exploram temas relacionados ao processo de expansão do capitalismo.  

Como salientou Luis Cláudio Symanski (2009), a Arqueologia histórica brasileira 

atual é marcada por um dualismo, no qual, de um lado, tem-se uma “resistente tradição 

arqueográfica, cujos trabalhos têm poucas pretensões de apresentar informações que sejam 

relevantes em termos de processos sócio-culturais” e, de outro, há uma “vertente crítica cada 

vez mais popular, focalizada, sobretudo, na dimensão política da disciplina, considerando seu 

potencial no empoderamento dos grupos oprimidos, tidos como marginalizados pela 

historiografia” (idem, p. 17). Diversos aspectos aqui abordados surgirão ao longo deste 

estudo, especialmente no tópico em que se analisar os materiais encontrados na área escavada, 

tendo em mente que podem esclarecer o contexto em questão. Por ora, passa-se a um breve 

exame das principais pesquisas realizadas no âmbito da segunda vertente, em que se destaca a 

Arqueologia da escravidão. 

 

 

2.2 Arqueologia da escravidão  

 

 

A Arqueologia da escravidão, ou da diáspora africana, surgiu como área de estudo da 

Arqueologia histórica, no contexto da década de 1960, nos Estados Unidos. Nessa época, 
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vários movimentos sociais e políticos entusiasmaram a ampliação de pesquisas arqueológicas 

sobre a temática, ainda que alguns estudos tenham sido realizados anteriormente a esses 

movimentos2. A luta pela igualdade, pelo fim da segregação e pelos direitos civis dos afro-

americanos foram incentivos à comunidade acadêmica em geral, mas particularmente 

arqueológica, em contribuir com a construção da história de pessoas que foram forçadas a 

ocupar posições sociais subalternas. Esse campo de pesquisa foi amplamente influenciado 

pelo ativismo de comunidades descendentes de escravos e por forças políticas diversas.  

Para Theresa Singleton e Marcos André de Souza (2009), as pesquisas arqueológicas 

da diáspora africana nos Estados Unidos apresentaram, no geral, duas grandes preocupações: 

i) identificar a maneira pela qual o registro arqueológico refletia práticas da cultura afro-

americana que poderiam ser relacionadas com suas correspondentes encontradas na África e 

ii) gerar informações sobre o modo de vida afro-americano e descobrir se a relação entre 

senhores e escravizados poderia interferir nesse modo de vida. Neste estudo será utilizada 

essa divisão para apresentar as principais teorias, argumentos e trabalhos que contribuíram 

para a formulação das duas preocupações mencionadas. Não se pretende, com tal enfoque, 

esgotar toda pesquisa produzida sobre esse ramo de estudo, o que já vem sido realizado por 

alguns autores da área.  

As primeiras pesquisas sobre Arqueologia da escravidão estavam associadas às 

ruínas de plantations das treze colônias norte-americanas. Ainda atrelada a questões de 

patrimônio e restauração, buscavam reconstruir os edifícios e o modo de vida dos primeiros 

colonizadores europeus. Sem muita certeza quanto ao conteúdo desses sítios, porém, muitos 

dos materiais encontrados estavam relacionados não à produção anglo-americana, mas à 

escrava. O foco dos estudos voltou-se, assim, à análise dos objetos, cotidiano e 

comportamento dos escravos africanos nas plantations. Os trabalhos desse período 

restringiram-se à classificação tipológica dos artefatos, nos quais se procurava identificar 

traços de costumes e práticas oriundos da África, chamados africanismos
3. 

No entanto, como muitos dos vestígios encontrados no contexto afro-americano 

pareciam não conter correlatos diretos na África, o que desbancava a teoria de que os escravos 

                                                
2 Na década de 1940 foi realizada a primeira escavação acadêmica no quintal de uma habitação em Andover, 
Massachusetts, que havia sido ocupada por Lucy Foster, uma escrava liberta entre 1815 e 1845. De cunho 
meramente descritivo, a pesquisa tinha por objetivo relacionar cronologicamente os objetos encontrados com os 
documentos referentes ao sítio (SYMANSKI, 2012a, p. 2).  
3 Para Melville Herskovits (1941), as populações africanas que foram trazidas às plantations norte-americanas 
eram majoritariamente provenientes da África Ocidental e Central, que, para ele, compunha uma única área 
cultural. A proveniência comum gerou, no novo continente, uma homogeneidade cultural entre os escravos, de 
forma que suas práticas e costumes, correlatas às africanas, foram denominadas africanismos (SYMANSKI, 
2012a, p. 3).  
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estariam mantendo os mesmos padrões de comportamento e conservando traços culturais de 

seus locais de origem, formularam-se novas teorias que procuraram explicar a pouca 

incidência da cultura material com correlatos africanos diretos os sítios coloniais. A 

historiografia dos anos 1960, por um lado, argumentava que a traumática experiência da 

escravidão - o transporte violento para o novo mundo, a exploração e repressão sistemática 

dos senhores ao modo de vida escravo e às suas manifestações culturais - teria destruído 

qualquer possibilidade de sustentar cosmologias de matriz africana no novo continente.  

Na mesma época, as interpretações do arqueólogo Noel Hume (1962) sobre amostras 

de cerâmica simples, sem esmalte e com formas não-europeias (Colono-Indian Ware) 

encontradas em escavações de planations, pareciam confirmar materialmente a hipótese da 

perda de tradições culturais e cosmológicas dos africanos no continente americano, já que 

teriam sido confeccionadas pelos ameríndios e,  só posteriormente, vendidas aos africanos. 

Anos depois, Charles Fairbanks (1984), em escavações de plantations na Florida e Geórgia, 

também chegou à conclusão de que a ausência de africanismos entre os artefatos encontrados 

nesses sítios evidenciava a repressão, exercida pelos senhores, às manifestações culturais 

africanas entre os escravos, o que os teria levado a adotar traços da cultura dominante (anglo-

americana) (SYMANSKI, 2012a, p. 4).  

Nesses argumentos esteve presente o tema da aculturação, no sentido de que traços 

culturais (formadores de uma cultura delimitada e única) podiam ser transferidos e 

assimilados passivamente por outra cultura (em geral, mais simples), num processo e que a 

agência humana era minimizada e as relações de poder omitidas. A busca de uma matriz 

africana “pura” nos registros arqueológicos, bem como a constatação de sua baixa ocorrência, 

devido à imposição da cultura anglo-americana, deixam transparecer uma concepção 

essencialista da etnicidade, em que conjuntos de artefatos serviriam para identificar grupos 

étnicos específicos4. 

Se, na senzala, não havia objetos que remetessem à origem africana dos escravos, 

com iguais correspondentes na África, era porque teriam sido aculturados pelos seus senhores. 

Como se vê, essa visão ignorava os modos com os escravos poderiam adaptar a cultura 

material euro-americana a seus anseios e necessidades e reapropriar-se dela a partir de seus 

referenciais culturais próprios, o que veio a ser considerado somente alguns anos mais tarde. 

                                                
4 Típica do culturalismo, a ideia de uma cultura e etnicidade essenciais foi adotada por vários pesquisadores das 
Ciências Sociais. No Brasil, Arthur Ramos também buscava por correlatos africanos diretos em seus estudos 
baseando-se nas discussões de Herskovits. Ver estudo de Antônio Sérgio Guimarães (2004). 
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A temática da aculturação continuou em pauta na Arqueologia afro-americana até os 

anos 80. Em meados da década anterior, no entanto, a influência da New Archaeology 

chegava à Arqueologia histórica5. Propunha-se que a área fosse voltada para o estudo do 

comportamento humano e dos processos culturais, sendo necessário, portanto, que padrões 

arqueológicos fossem obtidos a partir de métodos quantitativos. Nos contextos afro-

americanos, passou-se à busca não mais de traços diagnósticos de uma determinada cultura, 

mas de padrões típicos das ocupações escravas, explicados, agora, em termos de status 

econômico e de comportamentos culturais e de consumo (idem, p. 6).  

A elaboração de padrões, a partir do emprego de uma metodologia e análise 

uniformes, permitiu tanto a realização de comparações intra e inter-sítios como a reflexão 

sobre as variações do registro arqueológico em termos comportamentais, o que, por sua vez, 

possibilitou à Arqueologia melhor entender a dinâmica social passada. Por outro lado, a 

utilização dessa metodologia levantou algumas questões problemáticas à disciplina: primeiro, 

que a abordagem processual não havia conseguido superar um dos problemas caros à história-

cultural, qual seja, o de tratar os escravos como elementos passivos num sistema em que os 

significados atribuídos aos artefatos somente eram provenientes da cultura hegemônica; 

segundo, os grupos sociais eram classificados segundo padrões de comportamento estáticos 

(que não variam com o tempo), “puros” e, nesse sentido, esperados. Assim, seguindo padrões 

previamente estabelecidos, os arqueólogos dirigiam-se a campo com premissas do que iriam 

ou não encontrar nas escavações. Qualquer artefato encontrado que fugisse a esse padrão seria 

considerado um desvio caro de explicações (idem, p. 8).  

Novas teorias, críticas de abordagens focadas na aculturação e no reconhecimento de 

padrões, começaram a ser desenvolvidas a partir da década de 1990 e passaram a ser 

incorporadas nas discussões sobre a escravidão. Abriram-se para temas como racismo 

inerente às pesquisas arqueológicas, relações de poder existentes na sociedade escravista e as 

possibilidades de resistência e influência dos escravos aos senhores. Aqui, mais interessante 

do que analisar como a matriz africana presente nos objetos de escravos sofreu com o 

processo de aculturação (deixando de ter correspondentes na África), seria analisar como os 

escravos, limitados pela sua condição e influenciados por sua herança cultural própria, 

construíram seu mundo material, fosse de forma passiva ou ativa. Num caso ou em outro, 

pode-se notar que a preocupação da Arqueologia da escravidão mudou de foco, passando da 

identificação de uma matriz africana nos artefatos ou da justificação de sua perda para a 

                                                
5 Essa tendência pode ser vista sobretudo no trabalho de Stanley South (1977) (SYMANSKI, 2012a, p. 6).  
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análise das relações sociais na sociedade escravista e de suas dimensões. Nesse aspecto, serão 

apresentadas algumas perspectivas que levantaram essa preocupação, a partir de diferentes 

referências teóricas e metodológicas (BRANDON, 2009, p. 9).  

Arqueólogos de vertentes marxistas 6  e pós-processualistas centraram-se nas 

discussões sobre a condição de subordinação do escravo no interior do sistema escravista. Por 

se focalizarem na opressão e nas múltiplas maneiras pelas quais o senhor exercia seu domínio 

- físico e ideológico - sobre seus cativos (distribuindo alimentos, habitações e artefatos), os 

adeptos dessas correntes eram grandes críticos de análises que consideravam que o escravo 

ajeitou-se à condição servil, a ponto de aceitá-la da mesma forma que consentia em adotar 

traços culturais de seus dominadores. Se a presença de categorias materiais de matriz europeia 

era mais evidente do que a de matriz africana nas senzalas, justificava-se que, ao contrário da 

adoção passional, houve a imposição manifesta (de materiais) e ideológica (religião, racismo) 

da cultura euro-americana. Deram início, assim, a uma linha de pesquisa voltada ao estudo 

das formas de organização da paisagem entendidas como expressão de relações de poder, 

relacionando-as com mecanismos de controle e resistência e de preservação e transformação 

de características culturais (idem, p. 7).  

Ao explicitar as relações de poder inerentes às relações sociais das plantations, a 

crítica marxista, no entanto, adotou uma perspectiva unidirecional de poder, em que o senhor, 

através do controle dos recursos materiais e da imposição da cultura europeia, dominava uma 

população que se mantinha sujeita e inerte. Enquanto alguns arqueólogos, examinando os 

vestígios materiais deixados pelos escravos, presumiam a ausência de africanismos pela 

repressão e opressão exercida pelo senhor - baseados na persistência da cultura dominante -, 

outros preferiram pensar que essas pessoas escravizadas não aceitaram sua condição e seu 

cativeiro sem luta. Estes últimos vislumbraram a possibilidade de que em fazendas e senzalas 

pudessem ser encontrados artefatos símbolos de resistência (SYMANSKI, 2012a, p. 11).  

Simbolismo, ritualismo e religião foram temas inseridos nos estudos da diáspora 

africana, uma vez que materiais encontrados em contextos de comunidades escravizadas 

pareciam ter natureza variante e sido usados de maneiras múltiplas: tanto funcional quanto 

simbólica. Cerâmicas e cachimbos, por exemplo, além de serem úteis na vida cotidiana, 

promoviam coesão do grupo e fixavam identidades subjetivas próprias. Nessa linha, Leland 

Ferguson (1991) argumentou que a Colonoware, confeccionada por afroamericanos, era uma 

forma de resistência escrava, expressa, por exemplo, no preparo da comida. A produção de 

                                                
6 Ver trabalhos de Jean Howson (1990), Parker B. Potter Jr. (1991) e Charles Orser (1992) (SYMANSKI, 2012a, 

p. 10).  
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um modelo de cerâmica distinto do oferecido pelos anglo-europeus era uma tentativa de 

estabelecer e conservar suas diferenças culturais no contexto das plantations. Alguns 

materiais, como pequenos amuletos de metal, além de cumprirem funções mundanas ou até 

religiosas, podiam também carregar mensagens de resistência cotidiana, sendo considerados, 

portanto, exemplos de cultura material para os quais o arqueólogo deveria atentar (FUNARI; 

ORSER, 2004, p. 14).  

Nas últimas décadas, uma visão bidirecional das relações de poder tem ganhando 

espaço nos debates de Arqueologia histórica (SYMANSKI, 2012a, p. 11). A emergência 

dessa perspectiva foi acompanhada pelo redirecionamento que sofreu a disciplina no sentido 

de analisar a escravidão pelo olhar dos grupos subordinados, centrando-se na dinâmica interna 

e para as múltiplas possibilidades de negociação e agência das populações escravas.  

Modelos mais sofisticados que tratassem da temática da troca e do contato entre 

culturas e que dessem passos mais expressivos no sentido de superar o paradigma da 

aculturação foram criados nesse contexto. Interessava discutir não somente os modos com que 

afro-americanos apropriavam-se da cultura material dominante a partir de seus códigos 

culturais, mas também por quais meios exerciam influência sobre a sociedade euro-

americana, levando à criação de identidades crioulas. Essa perspectiva analítica recebeu a 

denominação crioulizacão
7. Cunhada pelo historiador jamaicano Kamau Brathwaite (1971, p. 

307), o conceito consiste numa “forma de ver a sociedade, não em termos de branco e negro, 

senhor e escravo, em unidades nucleares separadas, mas como partes constituintes de um 

todo”, ou seja, é um processo cultural em que duas culturas adaptam-se mutuamente a uma 

nova forma e entorno. A emergência desse modelo “levou os arqueólogos a um esforço para 

entender a cultura material dos sítios de ocupação africana e afro-americana com base nos 

referenciais culturais próprios desses grupos, antes do que considerando somente os 

significados atribuídos pela cultura hegemônica” (SYMANSKI, 2012a, p. 16). Assim, a 

colonização passava a ser vista como uma via de mão dupla, na qual tanto europeus como 

africanos construíram uma cultura distinta daquela de sua origem. 

Muitos arqueólogos passaram a concordar que o fato de escravos e senhores 

utilizarem os mesmos materiais não implicava necessariamente que ambos dessem os mesmos 

                                                
7 Embora o conceito seja criticável por sua ambiguidade semântica, sendo amplamente utilizado no debate 
acadêmico norte americano e por outras áreas do conhecimento além da Arqueologia (a linguística é a maior 
representante entre elas), é o mais adequado para a descrição do fenômeno detalhado. Para um debate teórico 
mais detalhado sobre o tema, ver: Richard Price (2003).  
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significados ou os utilizassem da mesma maneira. Alguns estudos8 mostraram, inclusive, que 

os escravos se apropriavam seletivamente de bens materiais “europeus”, refletindo suas 

preferencias estilísticas e expressando, da maneira que encontravam, suas referências 

culturais. Nesse sentido, tem-se dado mais atenção a outros tipos de artefatos sugestivos da 

identidade cultural afro-americana. Eles incluem uma grande variedade de objetos que podem 

parecer insignificantes isoladamente, mas quando considerados em conjunto ou 

comparativamente com outros sítios possibilitam pensar nos usos mágicos, medicinais ou 

religiosos que poderiam estar associados. Materiais atípicos encontrados em senzalas ou em 

depósitos de refugo associados a escravos (como contas de colar, moedas perfuradas ou com 

inscrições, cristais, louças ou cerâmica em forma de disco, entre outros) podem ser indicativos 

de como sistemas de crença de origem africana foram adaptados nas Américas, guinando o 

uso de categorias materiais específicas encontradas no novo contexto (idem, p. 16).  

O modelo da crioulização levantou questões antes pouco consideradas pelos estudos 

arqueológicos, o que abriu possibilidades para a explicação da interação multicultural, trocas 

e mudanças que produziram as culturas coloniais nas Américas, incluindo as numerosas 

culturas afro-americanas. Porém, algumas críticas começam a ser realizadas, em dois sentidos 

principais: primeiro, que alguns grupos afro-americanos, ao saírem da África, construíram sua 

identidade cultural a partir de referenciais compartilhados em suas regiões de origem, ao invés 

de terem formado uma cultura crioula e homogênea a partir do contato multicultural. Ao 

considerar a formação de uma cultura pela troca ou contato multicultural, o modelo da 

crioulização obscureceu a formação de identidades de grupos étnicos específicos 

(SINGLETON, 1998, p. 117); segundo, que o modelo desconsidera a possibilidade de 

coexistência de linguagens (crioula, africana ou europeia) e o papel ativo dos atores em 

manipular essas linguagens de acordo com seus interesses em contextos determinados. Assim, 

tanto escravos como senhores poderiam adotar padrões de comportamentos diversos e 

gerenciar suas ações para além de regras culturais pré-determinadas (GUNDAKER, 2000 

apud: SYMANSKI, 2012a, p. 19). 

É dentro deste ou de similar quadro que análises da cultura material indicativa da(s) 

identidade(s) afro-americana(s) estão sendo, mais frequentemente, interpretadas. Com o 

crescimento da Arqueologia da escravidão em outros cenários, particularmente no Caribe e no 

Brasil, a ideia, por exemplo, de que os escravos não tinham posses ou pertences e de que os 

                                                
8 Laurie Wilkie (2000), ao contrastar louças encontradas nas escavações de uma senzala em Bahamas, verificou 
que enquanto os escravos privilegiavam peças monocromáticas, sobretudo as pintadas a mão, os senhores davam 
preferência às peças monocromáticas decalcadas (SYMANSKI, 2012a , p. 12).  
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materiais recuperados nos sítios por eles ocupados representavam a cultura material de seus 

senhores desgastou-se rapidamente. Arqueólogos agora interpretam muitos dos objetos 

encontrados nesses sítios como itens adquiridos pelos escravos, a partir de seus próprios 

esforços. Esses trabalhadores envolviam-se em atividades paralelas e independentes à 

praticada e imposta pelos seus senhores e adquiriam, nessa economia informal, alguns de seus 

pertences por meio de compra, escambo ou outros tipos de troca. Nessas atividades, estavam 

incluídas a produção de alimentos para si e para a venda, a confecção de bens acabados, como 

cestos, móveis ou cerâmica e a comercialização de seus próprios produtos (SINGLETON; 

SOUZA, 2009, p. 454).  

A evidenciação dessas atividades a partir da pesquisa arqueológica permitiu verificar 

que a comunidade escrava exercia alguma influência sobre sua vida e, em consequência, 

sobre sua cultura material, ainda que de maneira limitada. Porém, não limitada o suficiente a 

ponto de inibir toda prática ou agência, como foi considerado por várias abordagens da 

Arqueologia. Embora hoje o argumento de que os escravos não eram passivos de sua própria 

história possa parecer demasiado evidente, dado o grande esforço da comunidade acadêmica e 

dos movimentos militantes em desmistificar a imagem de um escravo submisso e inerte, não 

se pode desvalorizar a imensa quantidade de trabalhos desenvolvidos para comprovar essa 

tese ou negar-lhe a importância.  

  Estudos sobre Arqueologia da escravidão no Brasil são ainda incipientes em 

comparação com a quantidade de pesquisas realizadas nos Estados Unidos. Elencar os fatores 

que explicam tal descompasso passaria por questões variadas, desde a instituição da disciplina 

como linha de estudo e pesquisa até a própria formação indenitária, social e ideológica em 

cada um desses países. O fato é que dos doze milhões de africanos que foram transportados ao 

continente americano ao longo de quatro séculos, aproximadamente quatro milhões9 (1/3) 

ingressaram no Brasil e apenas 427 mil nos Estados Unidos (GORENDER, p. 44). Ainda que 

os escravos norte-americanos tenham passado por um notável crescimento populacional (em 

1860 já havia quatro milhões de escravos), no Brasil colonial, as pessoas “de cor”, como 

chamadas na época, representavam (e ainda representam) metade da população total, 

enquanto que não passava dos 5% entre os estadunidenses (MERRICK; GRAHAM, 1981).! 

                                                
9 É difícil definir ao certo qual o valor exto de africanos que entraram no Brasil. As estimativas, baseadas em 
documentação colonial, apresentam grandes variações. Taunay considerou o número de 3.600.000 até 1850; 
Simonsen em 3.300.000 e Curtin num total de 3.646.800. Ainda que alguns estudos tenham apresentado valores 
mais elevados, como os de Prado Jr. (de 5.000.000 a 6.000.000), Mendonça (6.830.000) e Calmón (8.000.000), 
considera-se, pela historiografia, o quantitativo de 4.000.000 até 1850 (FARIA, 2005, p. 13).  
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Embora se saiba que dados estatísticos não explicam a realidade, mas auxiliam a 

pensá-la, se fossem considerados apenas esses números, já se poderia notar a evidente 

potencialidade que estudos sobre a escravidão têm no Brasil. Soma-se, ainda, que somente a 

partir de meados da década de 1980 começaram a emergir pesquisas direcionadas ao 

entendimento das práticas cotidianas e modos de vida dos escravos, tanto na História como na 

Arqueologia. Esses estudos foram impulsionados, por um lado, pela comemoração do 

centenário da abolição da escravatura, em 1988 e, por outro, pelo fim da ditadura militar 

(1985) e da inerente ideologia elitista e opressiva do período, que, se não apregoava ideias 

como o racismo, certamente impedia que temáticas como essas fossem mais profundamente 

debatidas e criticadas. O fim do período ditatorial fixou novas demandas e agendas que 

reconhecessem a diversidade social da população brasileira e dessem voz a grupos subjugados 

(LIMA, 1993, p. 226 apud: SINGLETON, SOUZA, 2009, p. 452).  

Com a exceção do estudo pioneiro desenvolvido por Carlos Magno Guimarães e Ana 

Lúcia Lanna (1980) em quilombos do Vale do Jequitinhonha e da Serra da Canastra - MG, o 

incremento dos estudos arqueológicos sobre a escravidão só ocorreu na década de 1990, 

quando análises históricas sobre grupos escravizados foram publicadas e dados sobre 

resistência e formação de identidades escravas foram introduzidos. Nos primeiros trabalhos 

em Arqueologia da escravidão no Brasil, o tema da resistência escrava recebeu grande 

destaque, em decorrência do contexto sócio-político da época. Posteriormente, Charles Orser 

Jr. e Pedro Funari (1992) escavaram o assentamento do Quilombo dos Palmares, localizado 

na Serra da Barriga (AL), onde recuperaram amostras de cerâmicas indígenas, coloniais e 

faianças europeias. Na mesma época, foi realizado o primeiro estudo com foco nas habitações 

escravas, por Tânia Andrade Lima, Maria Cristina Bruno e Marta Fonseca (1993) na Fazenda 

São Fernando, em Vassouras (RJ). Os cachimbos cerâmicos encontrados nesses contextos, 

por exemplo, levantaram a hipótese de terem sido utilizados como símbolos de identidade 

étnica, configurando, assim, uma estratégia de resistência (FERREIRA, 2009, p. 4-5; 

SYMANSKI, 2012a, p. 25).  

Em seus estudos, Tânia Andrade Lima e colegas, bem como Carlos Magno 

Guimarães e Ana Lúcia Lanna levantaram a possibilidade da identificação de traços étnicos, 

materializados nos padrões decorativos das cerâmicas, no primeiro caso, e na cultura material 

das populações quilombolas, no segundo. No entanto, a baixa frequência das amostras nos 

dois estudos impossibilitou o desenvolvimento de questões mais amplas relacionadas à 

temática. Anos mais tarde, Camila Agostini (1998) aprofundou essas ideias a partir de 

pesquisa realizada com amostras de cachimbos associadas a contextos do Rio de Janeiro do 
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século XIX, em que demonstrou formas sutis de resistência e autoafirmação cultural a partir 

do simbolismo geométrico e antropomórfico dos cachimbos fabricados pelos escravos. 

Pesquisas mais recentes sobre quilombos, senzalas e engenhos abrangem diversas 

regiões do país. No Rio Grande do Sul, destacam-se os estudos de Cláudio Baptista Carle 

(2005) em três quilombos do estado e os de Noélia Machado e Saul Milder (2006) numa 

senzala urbana do município de Martinho da Serra. No Quilombo dos Palmares, novas 

escavações foram realizadas por Scott Allen (2006). Luis Cláudio Symanski e Marcos André 

de Souza (2006) escavaram senzalas, engenhos de açúcar e um quilombo na Chapada dos 

Guimarães (MT) e Souza (2011) pesquisou as senzalas do engenho São Joaquim em 

Pirenópolis (GO) (SYMANSKI; GOMES, 2012, p. 311).  

Esses estudos procuram discutir questões de contatos inter-étnicos entre africanos, 

ameríndios e europeus sob uma perspectiva alternativa à apresentada pela teoria da 

aculturação, dando ênfase nos processos de etnogênese, transculturação ou crioulização 

(ibidem). Discute-se, por exemplo, as formas com que escravos produziram sua cultura 

material tendo em vista a conservação de suas cosmologias e práticas, a reapropriação de 

elementos culturais exógenos a partir de seus próprios referenciais e a transformação desses 

elementos em outros completamente distintos daqueles de matriz africana e daqueles de 

origem europeia. 

Embora se verifiquem esses exemplos, ainda são muitas as possibilidades de estudos 

em Arqueologia da escravidão no Brasil. Engenhos, fazendas e senzalas marcaram a paisagem 

das varias regiões do país por mais de três séculos, imprimindo nos vestígios materiais 

características do cotidiano, dos modos de vida e das cosmologias das diversas populações 

que conviveram e se relacionaram. Ao se constatar a potencialidade da Arqueologia em 

aprofundar estudos e agregar informações sobre esse grupo social que, apesar de ter composto 

a grande maioria da população brasileira, recebeu pouca atenção por parte da disciplina até 

então, locais com intensa ocupação de grupos escravos começam a ser por ela visitados. A 

região do norte fluminense, caracterizada pela presença expressiva de engenhos de açúcar 

(séculos XVIII e XIX) e pelo uso intenso de mão-de-obra escrava, será foco de atenção na 

sequência.  
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3 A PLANÍCIE DE CAMPOS E O COLÉGIO DOS JESUÍTAS  

 

 

Neste capítulo será abordada, de maneira sucinta, a história do povoamento na 

planície de Campos e, mais especificamente, o processo de ocupação da Fazenda do Colégio 

nela situada, onde foram realizadas as escavações arqueológicas. Como toda atividade 

humana envolve, de maneira direta ou não, produção, distribuição, troca e consumo de bens e 

serviços, os aspectos econômicos que perpassam essa história foram considerados nesta 

análise. Assim, procurou-se entender como os atores que participaram dessa história 

estiveram ligados a aspectos mais amplos, os quais, longe de determinar suas ações, 

enquadraram-nas em certos limites.  

Primeiro, será analisado o processo de colonização inicial da região do norte 

fluminense, desde a chegada dos primeiros colonizadores, o estabelecimento de suas 

atividades econômicas e relações políticas até a divisão de terras entre os principais ícones da 

época. Em seguida, será efetuado o exame dos objetivos e justificativas da inserção da 

Companhia de Jesus na região, bem como do processo de construção e manutenção da 

Fazenda do Colégio, processo este que, em um longo período da existência da fazenda, 

confunde-se com a história dos jesuítas no local. Com base em informações apresentadas pela 

historiografia e por relatos de viajantes do século XVIII e XIX, procura-se tracejar as 

características estruturais da Fazenda e sua importância no cenário local e até nacional. Por 

fim, a análise recairá sobre as características gerais da escravidão na baixada campista, 

abrangendo detalhes e dados sobre a escravidão em termos gerais e, ainda, sobre a discussão 

quanto ao tratamento dispensado aos escravos e informações sobre seus modos de vida. 

 

 

3.1 Colonização inicial na planície de Campos 

 

 

A região do norte fluminense, marcada por inúmeros rios, lagoas e férteis planícies, 

era ocupada, na chegada dos primeiros europeus, por populações falantes da família 

linguística Purí, do tronco Macro-Jê, que compreende os povos Purís, Coroados e Koropós e 

possivelmente os Goitacás e Guarus (SILVA NETO, 2007, p. 14). De acordo com registros 

históricos, em 1531, Pero de Góes Vasconcelos recebeu em donataria a chamada Capitania de 
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São Tomé, onde fundou, em 1538, a Vila da Rainha, primeiro núcleo colonizador10. Com o 

fracasso de suas tentativas de ocupação, devido ao insucesso das negociação com os indígenas 

locais e o mérito dos indígenas em impedir a conquista de suas terras, a vila foi abandonada. 

Cerca de sessenta anos mais tarde, um de seus descendentes, Gil de Góes, aportou com sua 

família com o objetivo de reerguer a capitania. Ao ter dificuldades em estabelecer a vila, Góes 

renunciou à donataria e, em 1619, terras e títulos foram passados à Coroa Portuguesa - e, no 

caso, ao Rei da Espanha, Felipe IV, pois era o período da União Ibérica (1580-1640).  

Em 1627, as terras foram concedidas aos chamados Sete Capitães (Miguel Ayres 

Maldonado, Miguel da Silva Riscado, Antônio Pinto Pereira, João de Castilho, Gonçalo 

Correia de Sá, Manuel Correia e Duarte Correia), “heróis da Coroa portuguesa pela sua 

atuação nas costas da África e pelo litoral brasileiro em enfrentamentos com os tupinambás, 

tamoios e franceses acoitados na baía de Guanabara” (PINTO, 1995, p. 41). Alguns possuíam 

engenhos e fazendas de pecuária na baía de Guanabara e em Araruama. Tomaram posse da 

terra somente em 1632, quando levaram aos Campos dos Goytacazes “uma vaca, treze 

novilhos e três touros” (OSCAR, 1985, p. 40), onde fizeram três currais, sendo entregues à 

vigilância de índios e escravos.  

Dos sete capitães, apenas dois (Miguel Ayres Maldonado e Antônio Pinto) ficaram 

até 1648, quando, pressionados pelo então governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de 

Sá e Vasconcelos, assinaram uma escritura de composição, pela qual dividiram suas terras em 

doze quinhões, divisão que foi notoriamente benéfica aos jesuítas, beneditinos e ao próprio 

Sá, uma vez que 4,5 quinhões ficaram para os capitães, 3 quinhões para Salvador de Sá, ! 

quinhão para os padres beneditinos e 3 quinhões para os padres jesuítas (PINTO, 1995, p. 44; 

FARIA, 1998, p. 30). Não satisfeito com a divisão, Salvador de Sá conseguiu, em 1674, para 

seus herdeiros Martim Correia de Sá (1o Visconde de Asseca) e João Correia de Sá a doação 

da Capitania, que receberia o nome de Paraíba do Sul, antiga Capitania de São Tomé. A 

donataria realizou-se, sob vários protestos e representações dos herdeiros dos sete capitães e 

dos demais proprietários, entre eles as ordens religiosas.  

O período conhecido como a “ditadura dos Asseca”, por serem estes os donatários da 

capitania, foi marcado por intensas lutas entre diferentes interesses nos campos do Paraíba do 

Sul. Enquanto o “problema indígena” era controlado pelas ordens religiosas, que promoviam 

                                                
10 O sistema de capitanias donatárias hereditárias, modelo já empregado nas ilhas atlânticas do litoral africano, 
caracterizava-se pela ocupação e colonização do Brasil pelo capital privado. Pela terra e concessão de amplos 
poderes ao donatário trocavam-se vigilância do litoral, povoamento e desenvolvimento econômico do território e 
pacificação dos aborígenes. Marca do período de 1532-1549, o projeto não produziu os resultados esperados pela 
Coroa. Dos quinze lotes doados inicialmente a doze donatários, apenas seis alcançam os objetivos desejados 
(ZERON, 2011, p. 49).  



 29 

a “pacificação” com o controle e a catequização, a expansão dos currais e a ocupação do 

território campista tornava-se cada vez mais densa, acentuando as lutas entre os proprietários 

de terras e seus verdadeiros ocupantes. Ao mesmo tempo, a denúncia de taxas e impostos 

considerados abusivos pela população gerou uma grande movimentação popular e fez com 

que a Capitania retornasse à posse da Coroa em três distintas ocasiões: em 1713, 

reestabelecida pelos Asseca em 1725; em 1733 até 1739, quando novamente foi revertida ao 

domínio privado e, finalmente, em 1753, após o levante armado de 1748 liderado por Benta 

Pereira de Sousa, de 73 anos. Apesar de os Asseca terem mantido suas terras até 1848, a 

Capitania passou para o governo da Coroa em 1753 e foi incorporada à Capitania do Espirito 

Santo. A retirada da donataria marcou a região não somente em termos políticos, mas 

sobretudo econômicos. Aliado a diversos fatores, houve, na metade do século XVIII, a 

passagem de uma economia voltada à criação de gado para a implementação de engenhos e 

canaviais.  

Na primeira fase de ocupação do norte fluminense, a criação de gado foi a principal 

atividade econômica. Para alguns historiadores (LAMEGO, 1945; BERNARDES, 1957), esta 

preferência estava relacionada à existência de índios bravios, já que o fácil transporte dos 

animais apresentava uma grande vantagem frente à agricultura. Para Faria (1998), somavam-

se, ainda, fatores geográficos, econômicos e políticos. Os campos, verdadeiros pastos 

naturais, colocavam-se como fator geográfico de peso para a implementação da pecuária; a 

proximidade com o mercado consumidor dos engenhos do Recôncavo da Guanabara, que 

necessitava de animais e serviços de corte, tornava a atividade economicamente interessante 

e, por fim, o gado era a opção mais viável ao ocupante não proprietário num momento de 

acirradas disputas pela terra do Paraíba do Sul, pois sua característica de mobilidade 

representava uma garantia no caso de expulsões.  

Quando o norte fluminense foi retalhado por Salvador de Sá, em meados do século 

XVII, o Brasil atingia o auge da produção de açúcar com 200.000 arrobas (1 arroba = aprox. 

15 kg) produzidas, com uma média de 6.000 arrobas por engenho/ano (PINTO, 1995, p. 50). 

A cana-de-açúcar, introduzida no Brasil por volta de 1526, tornou-se o principal produto 

brasileiro depois de 1549. Nessa época, existiam três tipos de engenhos: o engenho real (pela 

utilização das moendas d’água), engenho a tração (puxado por animais - cavalos ou bois) e a 

engenhoca (de tamanho reduzido, podia ser movimentada por animais ou pessoas - escravos), 
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diferindo-se, ainda, pela quantidade de arrobas produzidas11. O Nordeste brasileiro destacou-

se pela concentração dos dois primeiros tipos de engenhos.  

Diferente de outros locais de produção açucareira, o norte fluminense foi ocupado 

por pequenas e médias propriedades e caracterizava-se pelo uso da engenhoca e pelo pouco 

capital empregado (OSCAR, 1985, p. 55; PINTO, 1995, p. 48), com algumas poucas 

exceções. Entre elas, quatro especificamente: a Fazenda do Colégio, dos padres jesuítas; a 

Fazenda de São Bento, dos padres beneditinos; a fazenda do Visconde de Asseca 

(descendentes de Salvador Correia de Sá) e a fazenda do Morgado, dos herdeiros de Miguel 

Ayres Maldonado (um dos sete capitães). Nessas grandes propriedades, a cana-de-açúcar foi 

implementada antes de ocupar o lugar do gado e se tornar a principal atividade econômica na 

planície de Campos, o que somente ocorreu no século XVIII.  

Entre os fatores que contribuíram para a rápida proliferação dos engenhos e canaviais 

nesse período, destaca-se, como salienta Sheila Faria, a maior segurança do domínio da terra 

após a ditadura dos Asseca, momento em que foi possível a fixação na terra e o exercício de 

uma atividade agrícola, “mesmo não sendo ele [o homem] o proprietário legal” (FARIA, 

1998, p. 32). Segundo a historiadora, somam-se, ainda, outros três fatores: i) a decadência da 

produtividade açucareira no recôncavo da Guanabara, que possibilitou maior afluxo de 

capitais e o redirecionamento de investimento para outras áreas; ii) a transferência da capital 

da Colônia de Salvador para o Rio de Janeiro (1763), “provocando uma maior dinamização da 

cidade e de seus recôncavos, o que veio a se somar ainda a um relacionamento com as minas 

de ouro, colocando-se, então, Minas e Rio, como consumidores em potencial do açúcar de 

Campos” (idem, p. 33), e iii) a expulsão dos jesuítas (1759), cujas terras, destinadas, em sua 

maioria, à criação de gado, foram leiloadas por particulares, que as transformaram em grandes 

canaviais.  

 

 

3.2 Fazenda do Colégio: dos jesuítas aos barões do açúcar 

 

 

A Companhia de Jesus foi criada em 1540 por Inácio de Loyola com o propósito de 

propagar a doutrina cristã aos novos territórios descobertos e de garantir a conversão dos 

                                                
11 Enquanto a produção do engenho real era de até 10.000 arrobas/ano numa safra de 8 a 9 meses e a dos 
engenhos a tração alcançavam no máximo 6.000 arrobas/ano, as engenhocas produziam de 240 a 400 
arrobas/ano (PINTO, 1995, p. 51). 
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gentios. Os primeiros jesuítas mandados ao Brasil chegam à Bahia em 1549, supervisionados 

por Manuel da Nóbrega e acompanhados do primeiro Governador-Geral Tomé de Sousa, 

enviado para coibir os abusos dos capitães donatários, ajudar as capitanias nos casos de guerra 

contra inimigos (índios ou estrangeiros invasores), fiscalizar aplicação dos direitos da Coroa e 

zelar pela conciliação dos colonizadores (LEITE, 1938, p. 49; ZERON, 2011, p. 54). Em 

Salvador, e posteriormente no Rio de Janeiro e em Olinda, os jesuítas fundaram nos núcleos 

de operação das antigas reduções estabelecimentos-base, como feitorias, seminários e 

colégios. Estes últimos, de maneira geral, podem ser caracterizados como “uma casa de 

jesuítas, especializada no ensino, destinada em parte aos estudantes externos à Companhia e 

provida de recursos que lhe garantiam uma autonomia econômica” (CASTELNAU-

L’ESTOILE, 2006, p. 52).  

A rápida expansão da Companhia de Jesus nos limites das terras descobertas pode 

ser verificada pelos números. Em 1749, havia o significativo número de 728 colégios 

espalhados pelas colônias portuguesas, dos quais 150 eram seminários especializados na 

formação de novos contingentes de missionários e evangelizadores (MARCH, 1988, p. 48). 

Inicialmente pela beneficência de seus doadores, real ou privada, e posteriormente por um 

agressivo programa de aquisição por compras ou outros meios (inadimplência, troca com 

outras propriedades eclesiásticas), a Companhia de Jesus tornou-se a maior proprietária de 

títulos nas terras governadas por Portugal (ALDEN, 1996, p. 376).  

No norte fluminense, negociações de terras entre os Jesuítas e o governador do Rio 

de Janeiro, Salvador de Sá, já estavam sendo realizadas desde 1617, quando receberam a área 

em que fundaram a Aldeia de São Pedro (RJ). Em 1630, os jesuítas reivindicaram a Salvador 

de Sá terras adicionais entre os rios Macaé e Paraíba, argumentando que seus cuidados em 

favor dos índios Goytacazes foram cruciais na defesa do distrito contra a invasão dos 

holandeses. Como, porém, algumas das terras a que aspiravam já haviam sido destinadas aos 

sete capitães, os padres receberam apenas " do que almejavam. No vasto domínio que 

receberam, organizaram três grandes propriedades de gado e açúcar: Fazenda dos Campos dos 

Goytacazes (Fazenda do Colégio), Fazenda de Campos Novos e Fazenda de Macaé (idem, p. 

379-380).  

Na Fazenda do Colégio, onde foram realizadas as escavações que deram origem a 

este trabalho, foi construído em meados do século XVII o Solar, que seguiu a planta básica 

adotada nos demais colégios jesuítas: quatro alas, das quais uma era ocupada pela igreja, e um 

pátio interno. A propriedade estendia-se desde a costa, “das distantes praias do Furado e São 

Tomé”, alcançava a Lagoa de Cima, indo em direção ao sul, abarcando toda a região da 
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Lagoa Feia; “na direção da margem do Paraíba, agregava inúmeras propriedades, para citar, 

entre elas: Mirandela, São José, Tocaia, Limão, Braga, Partido e Airizes” (MARCH, 1988, p. 

51). Numa distância de quase 400 km do Rio de Janeiro a Fazenda do Colégio situava-se 

longe de seu mercado urbano, sendo a produção utilizada quase que totalmente para o 

consumo local. As terras da Fazenda foram destinadas, num primeiro momento, à criação de 

gado, pois até o século XVII o cultivo da cana pelos padres era recriminado, já que poderia 

ser interpretado como uma violação à lei canônica sobre as atividades econômicas aceitas. 

Permitido, primeiro, no Colégio da Bahia, o cultivo da cana expandiu-se entre os 

Colégios existentes na colônia, entre os quais se destacou o do Rio de Janeiro. As exigências 

financeiras da Companhia levaram uma propriedade após a outra a investir na plantação de 

cana como meio de se livrar do endividamento alarmante e proporcionar um rendimento 

necessário para sustentar as missões e colégios, bem como para embelezar igrejas. Nas 

últimas décadas da administração jesuíta da Fazenda do Colégio, até a expulsão da 

Companhia pelo Marques de Pombal em 175912, a fazenda tornou-se a maior produtora entre 

os Colégios produtores de cana. Durante as décadas de 1740 e 1750, sua produção cresceu 

dos modestos 6.000 kg para acima de 107.000 kg (ALDEN, 1996, p. 424). Só em 1757, a 

Fazenda do Colégio produziu 56.332 kg de cana de um total de 320.783 kg (entre os 

principais Colégios jesuítas do Brasil), mais do que qualquer outro Colégio no RJ, ES e 

Nordeste (idem, p. 426).  

Em 1781, Joaquim Vicente dos Reis13 arrematou a Fazenda do Colégio pela soma de 

187:953$130 réis14 e teve, no final do século XVIII, uma das fazendas mais produtivas da 

Baixada Campista. Em 1780, a fazenda tinha o número considerável de 1.482 escravos. No 

ano da arrematação, o viajante Monsenhor Pizarro e Araújo argumentou que na fazenda havia 

1.600 escravos e 18 a 20 mil cabeças de gado. Já Charles Ribeyrolles citou uma quantidade 

ainda maior de bens: boas terras, 1.800 escravos, construções, sítios e 28.000 cabeças de gado 

(OSCAR, 1985, p. 56). Na época, o engenho do Colégio fabricava sozinho mais de 8.000 

arrobas de açúcar e milhares de medidas de aguardente, além de possuir gado, cavalos, suínos 

e outros animais de corte e produzir algodão, feijão, arroz, milho e farinha. A Fazenda ainda 

                                                
12 Marquês de Pombal, conhecido como o ícone do iluminismo português, foi primeiro ministro de Portugal de 
1750 a 1777. Durante seu mandato, com o objetivo de realizar ampla modernização na metrópole e nas colônias, 
implementou várias reformas na economia, educação e administração. A expulsão dos jesuítas em 1759 esteve 
ligada à Reforma educacional, em que tirou o comando da educação das mãos religiosas e passou-as às do 
Estado (MAXWELL, 1996).  
13 Tenente-Coronel da Milícia, Cavaleiro da Ordem de Sant’Iago da Espada e Cavaleiro Professo da Ordem de 
Cristo, “o mais poderoso vassalo que se conhecia no Brasil” (MARCH, 1988, p. 69) 
14 Ou 500 mil cruzados (1 milhão e 500 mil francos), segundo os relatos de Saint-Hilaire em 1819 (SAINT-
HILAIRE, 1941, p. 415).  
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estava provida de uma olaria, “cuja produção atendia satisfatoriamente à exigência sempre 

crescente da construção de inúmeras casas nos limites do latifúndio” (MARCH, 1988, p. 63).  

Jean-Baptiste Debret, que viajou pelo Brasil entre os anos de 1816 e 1831 e, em 

1835, publicou, como resultado dessa experiência, o livro Voyage pittoresque et historique au 

Brésil, no segundo volume da obra, referiu-se à Vila de Campos como um importante e 

distinto local por seu grande comércio de açúcar. Citou a famosa fazenda nos arredores de 

Campos, “cuja construção e a vasta área, hoje transformada em uma grande fábrica de açúcar, 

o engenho do Colégio dos Jesuítas oferece impressionante exemplo da fortuna colossal de um 

proprietário deste tipo” (DEBRET, 1835, p. 87).15  

A estrutura e a importância social da Fazenda, provindas dos jesuítas, foram 

conservadas e ampliadas pelo novo proprietário. Estava envolvida, direta ou indiretamente, 

em praticamente todos os festejos e acontecimentos da Vila de Campos. Apenas cinco anos 

após ser adquirida por Vicente dos Reis, o viajante Couto dos Reis registrou na propriedade a 

importância de: “Escravos 1.482 criaturas; gado vacum 9.625 cabeças; gado cavalar 4.017 

cabeças; açúcar 8.618 arrobas; algodão 46 arrobas; aguardente 1.550 medidas; milho 380 

alqueires; feijão 260 alqueires; arroz 300 alqueires; farinha, 331 alqueires; pano branco 800 

varas” (MARCH, 1988, p. 70)16.  

Já as descrições do naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, em sua visita ao 

Colégio dos Jesuítas em 1819, mencionam “vários milhares de cabeças de gado”, “cerca de 9 

léguas quadradas de terreno, estendendo-se até ao [rio] Macaé” e 1.500 escravos, que 

trabalhavam no engenho de açúcar e habitavam a senzala, feita de tijolos e coberta por telhas, 

ou casinhas cobertas por capim ao lado e nos fundos do casarão, “construídas com menos 

cuidado e ordem que as do pátio” (SAINT-HILAIRE, 1941, p. 416-7). O pátio, que tinha 

“cerca de 360 passos de comprimento por 250 de largura” era delimitado pela senzala, que 

formava três lados, e pela fachada da igreja e do convento. No meio, havia uma casa, “sem 

dúvida construída pelos jesuítas para recreio dos índios e dos negros”. O engenho era voltado 

para o pátio, a olaria localizava-se num dos lados da fazenda e, um pouco mais distante, havia 

um edifício isolado que servia como enfermaria. Em relação ao Solar, descreve que no 

Colégio “seguiram um plano de construção idêntico ao de S. Bento, porém em maiores 

                                                
15 Il est peu de voyageurs qui ne soient allés visiter, aux environs de Campos, l’ancien collège des Jésuites, 
monument du XVIe siècle, dont les constructions et le vaste domaine, transformés aujourd’hui e une superbe 
fabrique de sucre, l’ingenhio do collegio dos Jesuitos, offrent l’étonnant exemple de la fortune la plus colossale 
d’un propriétaire de ce genre.  
16 Para o leitor não familiarizado com os termos de medidas, 1 arroba equivale a 14, 69 kg, 1 medida a 2,67 litros 
e 1 alqueire corresponde a 24.200 m2. A partir desses dados, verifica-se que a Fazenda do Colégio tinha, para a 
época, produção bastante expressiva.  
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proporções”, sendo que “a igreja separa-o [o solar] em duas partes e, de cada lado desta 

última existe um pátio comprido, entre ela e o convento” (ibidem). 

Falecido em 1813, Vicente dos Reis deixou a propriedade para seu genro Coronel 

Sebastião Gomes Barroso, casado com sua filha do meio, Ana Bernardina. Há certa dúvida, 

presente na documentação a respeito, sobre quanto tempo o Coronel Barroso esteve à frente 

da Fazenda. Entre a administração de Vicente dos Reis e a de seu neto, Tenente-coronel 

Francisco de Paula Gomes Barroso (filho de Sebastião Barroso), existe um hiato em que 

quase não há acontecimentos registrados. Sabe-se, todavia, que a grande Fazenda foi 

retalhada entre os dois herdeiros de Sebastião Barroso: Maria Carolina e seu marido, que 

receberam algumas propriedades que constituíam o legado; e o próprio Francisco de Paula, 

que ficou responsável por administrar a parte dos bens constituída pela Fazenda do Colégio e 

pelo Solar. Pelo inventário de Sebastião Gomes Barroso, datado de 1843, sabe-se que o 

plantel de escravos manteve-se bastante numeroso, num total de 1.240 escravos17.  

Na metade do século XIX, a economia açucareira campista encontrava-se em plena 

ebulição e crescimento, o que, inevitavelmente, surtia efeitos sobre costumes e práticas da 

sociedade do norte-fluminense. Para se ter um exemplo da surpreendente evolução do 

crescimento dos engenhos em Campos, Saint-Hilaire relata que “em 1769 não havia em 

Campos mais de 56 usinas de açúcar; em 1778 esse número subiu a 168; de 1779 a 1801 

aumentou para 200; 15 anos mais tarde ele cresceu para 360 e enfim em 1820 havia no 

distrito 400 engenhos e cerca de 12 destilarias” (SAINT-HILAIRE, 1941, p. 199, apud 

OSCAR, 1985, p. 48).  

O grande ciclo do açúcar, que se estendeu até as duas últimas décadas do século 

XIX, foi caracterizado pela criação dos engenhos centrais e usinas e por constantes inovações 

técnicas para o aprimoramento da produção. A mecanização dos engenhos refletiu em toda a 

infraestrutura de Campos: expandiram-se atividades comerciais, manufatureiras e portuárias; 

houve melhorias nas comunicações e nos transportes, com a instalação do telégrafo, serviços 

de bonde e telefônicos. Campos foi, inclusive, a primeira cidade da América Latina a receber 

os benefícios da luz elétrica.  

Necessidades de mercadorias de consumo específicas forçavam comerciantes a trazê-

las do Rio de Janeiro ou de Salvador: “a seda, os galões, o cetim, os veludos, os calçados, 

faziam parte dos hábitos e costumes daquelas gentes que o açúcar transformara” (PINTO, 

1995, p. 74). Maximiliano de Wied-Neuwied, que esteve em viagem pelo Brasil de 1815 a 

                                                
17  Arquivo Público de Campos dos Goytacazes. Inventário de Sebastião Gomes Barroso. Ano: 1843 
(SYMANSKI, 2012b p. 5)  
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1817, descreveu o fértil vale do Rio Paraíba, na época “a zona mais próspera entre o Rio de 

Janeiro e a Bahia”, como uma região “ocupada por ‘fazendas’ dispersas e plantações”, onde, a 

“cerca de oito léguas do mar, fica uma importante vila, que de certo merece o nome de 

‘cidade’” (NEUWIED, 1940, p. 98). Nessa importante vila, atentou para os costumes dos seus 

habitantes, entre os quais se via “bastante luxo [...], especialmente no trajar, coisa em que os 

portugueses despendem muito dinheiro. O asseio é geral entre esse povo, mesmo nas classes 

baixas, pelo menos entre os filhos do país” (idem, p. 99). Figuras ilustres da época passaram a 

transitar pela região e alguns chegaram a hospedar-se no Solar, fazendo elogios não somente à 

sua grandeza arquitetônica, mas sobretudo à administração e organização da Fazenda. Entre 

os visitantes, a família real: Imperador D. Pedro II, Imperatriz D. Tereza Cristina, Princesa 

Isabel e Conde D’Eu.  

Em meados do século XIX, paralelo ao processo de emancipação dos escravos, 

expandia-se a crise de superprodução do mercado açucareiro e seus negativos efeitos sobre os 

produtores da baixada campista. Francisco de Paula Gomes Barroso faleceu quatro anos após 

a abolição da escravatura (em 1892), deixando aos seus descendentes dívidas e 

desentendimentos causados pela crise na economia açucareira. Nos anos seguintes à sua 

morte, a Fazenda sofreu um processo de degradação financeira e de fragmentação inevitável. 

Após a tentativa mal sucedida de reerguer a economia da Fazenda e da usina, os bens foram 

hipotecados e, em seguida, leiloados. O arrematador, Victor Sence - francês e amigo de 

Gomes Barroso - ficou com algumas das terras da usina e o moderno engenho, enquanto o 

restante dos bens distribuiu entre os herdeiros de seu falecido amigo. O Solar chegou, assim, 

às mãos de João Baptista de Paula Barroso, que o habitou até sua morte, em 1980.   

A sede foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1946 e 

desapropriada, junto com a área circundante desmembrada da fazenda, pelo governo do 

Estado em 1977. Preocupados com a preservação e segurança da sede, os herdeiros de 

Baptista Barroso mantiveram a fazenda sob seus cuidados até 1984, quando finalmente o 

processo de posse pelo Estado foi completado juridicamente. A partir desse momento, o 

edifício foi completamente abandonado, embora tenha sido desapropriado para a “criação de 

um centro regional de núcleo comunitário de educação, cultura e trabalho do município de 

Campos” (MACH, 1988, 116) e não terem faltado esforços, por parte dos herdeiros, para que 

tal promessa fosse cumprida. Em 1991 passou por processo de restauração para que fosse 

implantada a Escola de Cinema da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), 

sofrendo posteriormente novo abandono. Abriga desde 2001, o Arquivo Público Municipal de 

Campos.  
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3.3 Escravidão e escravos em Campos   

 

 

A historiografia sobre a escravidão no Brasil é vasta e variada. Não se tem por 

objetivo neste ponto da explicação traçar linhas de pensamento ou perspectivas teóricas que 

embasaram esses estudos, tarefa já realizada por muitos historiadores18. Procura-se demarcar, 

com a ajuda de alguns autores, as características gerais da escravidão na região do norte 

fluminense, mais especificamente em Campos, o que implica passar, em alguns momentos, 

pela própria história da escravidão no Brasil. Essa opção demandou recortes específicos e um 

enfoque em determinados agentes históricos, importantes para a compreensão da história 

local.  

A fim de decifrar o cotidiano escravo nas fazendas canavieiras da baixada campista, 

acrescente-se às informações obtidas por dados numéricos descrições de viajantes com 

referência ao tratamento dedicado aos cativos desde o início da ocupação da região até a 

emancipação final. Será considerada, por fim, a importância da Arqueologia na leitura crítica 

das memórias, diários e relatos destes viajantes, que imbuídos de seus próprios pressupostos e 

visões de mundo, reforçaram uma imagem da escravidão com sujeitos e sujeitados.  

A bipolarização nas relações de produção, separando fazendeiros e senhores de um 

lado e escravos de outro, foi marcada, durante a formação socioeconômica da região de 

Campos, por dois momentos distintos: o primeiro estendeu-se do início da colonização à 

mecanização dos engenhos e o segundo avançou deste ponto até a criação dos engenhos 

centrais e a abolição da escravatura.  

A fase inicial, em que a pecuária e os primeiros engenhos, de pequeno porte e ainda 

artesanais, atendiam aos interesses dos sesmeiros, caracterizava-se: em parte, pela escassez de 

escravos e de recursos, com exceção das grandes fazendas dos jesuítas, beneditinos e dos 

Asseca; e, em outra parte, pela participação dos senhores e fazendeiros nos trabalhos no 

campo, nos currais e nas atividades ligadas à produção de açúcar ao lado de seus cativos 

(OSCAR, 1985, p. 134). A economia açucareira dependia do braço africano da mesma forma 

que o tráfico dependia do açúcar e de seus derivados para se concretizar. Quando os 

holandeses ocuparam Pernambuco, perceberam que a economia do nordeste se tornaria 

inviável sem a continuidade do tráfico. Assim, no ano de 1641, Angola foi tomada por 

Maurício de Nassau. As regiões escravistas da Bahia e Rio de Janeiro viram-se 

                                                
18 Ver, por exemplo, os trabalhos de QUEIRÓZ (2001), SCHWARTZ (2001) e SLENES (1999).  
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temporariamente privadas do fornecimento de mão-de-obra escrava. Angola só foi retomada 

pelos portugueses em 1648, com a expedição militar comandada por Salvador Correia de Sá e 

financiada pelos senhores de engenho do Brasil. A falta de escravos na baixada campista 

nessa primeira fase estava relacionada com o racionamento da força de trabalho servil 

africano, mesmo anos após a retomada de Angola.  

Entre fornecedores africanos e traficantes praticava-se um escambo bastante 

vantajoso, especialmente a estes últimos. Num primeiro momento, trocavam-se escravos por 

produtos europeus, como tecidos, ferragens, trigo, sal e armas de fogo. Posteriormente, as 

mercadorias produzidas no Brasil, entre elas, farinha de mandioca, açúcar, aguardente, tabaco 

e búzios começaram a ganhar preferência entre os africanos. Já no século XVII, o tráfico 

passou a ser estabelecido diretamente entre Brasil e Angola, sem a intermediação de Portugal, 

ainda que ambas fossem suas colônias. Alencastro (2000) aprofunda essa visão ao sustentar 

que Brasil e Angola, unidos pelo oceano, “se completam num só sistema de exploração 

colonial”, na medida em que “a colonização portuguesa, fundada no escravismo, deu lugar a 

um espaço econômico e social bipolar, englobando uma zona de produção escravista situada 

no litoral da América do Sul e uma zona de produção de escravos centrada em Angola” 

(ALENCASTRO, 2000, p. 9).  

Nas fazenda dos Jesuítas, como já descrito, o plantel de escravos negros era bastante 

significativo, em contraste com a maioria das propriedades da baixada campista. O debate 

sobre a validade da escravidão entre os jesuítas iniciou ainda no século XVI quando várias 

ordens religiosas empenharam-se em defender a liberdade dos índios. Na América espanhola, 

esta defesa foi assumida por Bartolomé de las Casas e na portuguesa pelo Padre Antônio 

Vieira. Porém, “enquanto a causa da liberdade dos índios foi assumida formalmente pela 

Igreja Católica, inclusive através de uma bula do Papa Paulo III, já a escravização dos negros 

africanos teve a sanção do Vaticano” (GORENDER, 2000, p. 29).  

A discrepância na defesa da liberdade entre um grupo e outro era sustentada pelo 

argumento de que os africanos, diferente dos ameríndios, já eram escravizados na África 

pelos seus próprios conterrâneos. O fato dos padres passarem por dificuldades advindas do 

voto de pobreza e da obrigação de não esbanjar bens materiais reforçou a necessidade da 

escravização de negros nas fazendas jesuítas brasileiras, pois “a vida dos Colégios, com 

serviços regulares, estáveis, não podia ficar à mercê da boa ou má vontade dos colonos, 

senhores de escravos, que os cediam ou não, conforme girassem os ventos” (LEITE, 1938, p. 

349). Havia ainda quem defendesse a vinda dos africanos para o Brasil como única forma de 

os negros serem livrados de suas crenças pagãs e se tornarem cristãos, sendo o tráfico, 
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portanto, uma obra da Providência Divina. Sabe-se, no entanto, que para além da pregação, os 

jesuítas se associaram à prática do tráfico na África e no Brasil e dele auferiam rendimentos.  

Ainda que a escravidão fosse permitida e justificada, alguns relatos elucidam que o 

tratamento dos padres católicos aos seus cativos era distinto do praticado por muitos senhores 

de escravos. Justamente por não os ter como meio ganancioso de enriquecimento, senão como 

forma de assegurar a manutenção dos Colégios e da catequese, argumenta-se que foi 

“proverbial a benignidade, doçura e largueza com que os Jesuítas tratavam geralmente seus 

escravos. Não se esqueciam de que eram homens. Toleravam-lhes faltas e concediam-lhes 

regalias, que mais ninguém lhes dava” (LEITE, 1938, p. 352).  

Mesmo após o período administrado pelos jesuítas, há testemunhos de que os 

escravos da Fazenda do Colégio desfrutavam de relativa liberdade e de uma vida confortável, 

embora ainda submissos ao senhor e amarrados aos serviços a ele prestados. Jean-Baptiste 

Debret descreveu, em sua passagem pela Fazenda, que: 

 
Em Campos, o trabalho de um escravo, mulato ou negro, reduz-se à obrigação de 
fornecer anualmente ao senhor certo número de caixas de açúcar, trabalho que pode 
ser executado em um mês ou dois, e depois do qual o escravo trabalhador pode 
entregar-se durante o resto do ano aos seus próprios interesses, ele especula com os 
produtos dos vastos campos da propriedade onde trabalha, criando cavalos de uma 
raça muito apreciada que aí se multiplica ao infinito, dedicando-se à agricultura ou a 
qualquer trabalho manual, etc.; e mesmo após ter pago sua anuidade, honrado com a 
confiança de seu senhor, pode viajar numa licença limitada, para seguir o curso de 
suas especulações. O objetivo constante de sua atividade é conseguir comprar para si 
próprio escravos que o ajudem no seu trabalho e no seu comércio; essa fortuna tanto 
honra sua indústria como a filantropia de seu senhor, contente de vê-lo gozar, com 
direito de legá-lo a seus descendentes, de um bem-estar tranquilo justamente 
adquirido (DEBRET, 1978, p. 273).  

 

A ideia de uma escravidão suave foi promovida, posteriormente, por Gilberto Freyre 

(2001) com a publicação de Casa Grande & Senzala, em 1933. Escrita num contexto de 

implementação de uma agenda modernizadora e nacionalista, favorecendo o surgimento de 

teorias que procuravam discutir a realidade e o ‘ser’ brasileiro, a obra defendeu o valor da 

contribuição racial e cultural do negro à formação desse “povo”. Influenciado pelas 

abordagens culturalistas do antropólogo norte-americano Franz Boas, implantou o debate que 

contrapunha raça e cultura; sociedade e Estado. Em sua perspectiva analítica, houve a 

valorização da esfera da vida privada em detrimento da esfera estatal e, em consequência, as 

discussões sobre a cultura se sobressaíram às econômicas. O espaço físico dos trópicos 

apresentava uma episteme social distinta da existente nas civilizações anglo-saxãs, onde não 

havia espaço para relações sociais caracterizadas pela proximidade. Nesse espaço social, a 

miscigenação também se deu de forma diferenciada. Sua principal marca foi o equilíbrio e o 
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caráter conciliador.  

No entanto, a primazia da vida privada derivou do enfoque prioritário que destinou à 

casa-grande, onde era exercida a escravidão doméstica. A senzala e o trabalho escravo, por 

outro lado, receberam atenção marginal em sua obra. Na opinião de Jacob Gorender, ao 

contrário de possuir um caráter “pré-industrial”, como afirmou Freyre, a escravidão no Brasil 

foi “marcadamente mercantil, assinalando-se pela exploração impiedosa do escravo com o 

fim de produzir os bens demandados pelo mercado europeu” (GORENDER, 2000, p. 37-38) 

e, pode-se acrescentar, pelo mercado africano. 

Na primeira fase, apesar da aparente proximidade entre senhores e cativos 

proporcionada pelo trabalho coletivo, os ícones que ficaram dessa relação foram as figuras do 

feitor, do chicote e do tronco. A ideia de que o sistema escravista se constituiu à base da força 

e da violência é, ainda atualmente, a que perdura no senso comum. O testemunho de Saint-

Hilaire, de 1818, sobre as relações de produção nas pequenas propriedades da planície de 

Campos na época descreve tal situação: 

 

Poder-se-ia supor que em Campos, onde os proprietários não se envergonham de se 
entregar aos trabalhos agrícolas manuais, os escravos, tornados de qualquer modo 
companheiros do homem livre, fossem tratados com doçura; mas infelizmente tal 
não se dá. Querem fazer açúcar cada ano mais, e assim sobrecarregam os negros de 
trabalho, sem se inquietar com o prejuízo que ocasionavam a si próprios, abreviando 
a existência desses infelizes (SAINT-HILAIRE, 1941, p. 201, apud: OSCAR, 1985, 
p. 134). 

 

A segunda fase da bipolarização social em Campos foi marcada pelo aumento da 

produção açucareira e, em consequência, pelo aprofundamento do antagonismo entre senhores 

e escravos. A ampliação da produção de açúcar e de seus derivados nos numerosos engenhos 

da planície de Campos, que eram exportados para o Rio de Janeiro e para outras regiões 

próximas, exigia cada vez mais braços para atender às crescentes demandas. O número de 

escravos, que eram comprados dos traficantes do Cais do Valongo no Rio de Janeiro pelos 

proprietários rurais, aumentou significativamente na região, sobretudo com a vinda da Família 

Real, em 1808, que impulsionou o consumo de açúcar na capital. Em 1818, a população de 

Campos era de 31.917 habitantes, dos quais 17.357 eram escravos e 14.560 pessoas livres 

(OSCAR, 1985, P. 68). Naquele mesmo ano, a estatística oficial da população na colônia, 

encomendada por D. João VI, somava um total de 3.817.000 habitantes, sendo 1.930.000 - 

pouco mais que 50% da população - escravos.  

A baixada campista, na mesma data, já apresentava uma proporção de escravos 

maior do que a da colônia em sua totalidade. Em 1835, o número de escravos no Município 
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de Campos aumentou para 30.595, num total de 51.718 habitantes (PINTO, 1995, p. 92). Não 

somente a quantidade de escravos aumentou em menos de 20 anos, mas também a sua 

proporção em relação aos livres, passando de 54% na primeira data, para 59% na segunda. 

Acredita-se que aproximadamente 12 mil viagens foram feitas dos portos africanos ao Brasil 

para vender, ao longo de três séculos, cerca de quatro milhões de escravos aqui chegados 

vivos (ALENCASTRO, 2000, p. 85). 

O significativo afluxo de escravos para os canaviais de baixada campista, bem como 

a compra cada vez mais acentuada, fizeram com que, principalmente após 1820, “vários 

comerciantes ligados ao tráfico, notadamente portugueses, transferissem suas atividades para 

os portos do norte fluminense, que então passaram a receber com normalidade navios 

negreiros oriundos da África” (OSCAR, 1985, p. 69). No mesmo sentido, Joaquim Nabuco, 

ao comentar o povoamento do Brasil pelos africanos, destacou: “lançou-se, por assim dizer, 

uma ponte entre a África e o Brasil, pela qual passaram milhões de africanos, e estendeu-se o 

habitat da raça negra das margens do Congo e do Zambezi às do São Francisco e do Paraíba 

do Sul” (NABUCO, 1863)  

O crescimento do contingente de africanos adquiridos pelos traficantes, 

principalmente de africanos recém-chegados do Congo ou Angola, ainda não “amansados”, 

desenvolveu, por um lado, manifestações de rebeldia e resistência negra e, de outro, métodos 

de intimidação, vigilância e coerção ainda mais violentos para conter tais práticas. Disse 

Pizarro e Araújo que em Campos o método de tratamento de escravos era “depravadíssimo e 

bárbaro”, no qual o fazendeiro, “ordinariamente se esquece de seus deveres no trato da 

escravaria, contentando-se, quando muito, com a satisfação do parco vestuário e do grosseiro 

alimento que lhe subministra” (PIZARRO E ARAUJO, 1820, p. 108, apud: OSCAR, 1985, p. 

147).  

De passagem por Campos em 1859, Charles Ribeyrolles comentou que em suas 

casas, “construídas de barro, sem janelas e cobertas de palha ... mal asseadas, infectas, 

desprovidas de mobiliário”, os negros eram fechados à noite pelo feitor, onde dormiam 

“debaixo de chaves como os presidiários” (RYBEIROLLES, 1941, p. 32-33, apud: OSCAR, 

1985, p. 148). Quando eram chamados para o trabalho, logo ao amanhecer, alinhavam-se, um 

a um, no terreiro e, após serem contados, saíam “escoltados para os campos”. Durante os três 

meses de trabalho de moagem da cana, que variava de junho a setembro, de acordo com a 

safra do ano, os negros trabalhavam dia e noite, revezando-se de quatro em quatro horas, 

sobrando o trabalho das caldeiras para os mais fortes. A exaustiva jornada de trabalho a que 

eram expostos também foi alvo de comentários de Antônio Muniz de Souza, que visitou o 
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norte fluminense entre 1827 e 1828: 

 

Os escravos em Campos são chamados para o serviço às duas horas da manhã, 
outros às três e bem poucos às quatro. Amanhecem no trabalho e ali mesmo lhes 
leva o diminuto e mal feito almoço e alguns nem isso têm, porque lhes dão o dia de 
sábado, para a subsistência de toda a semana. Só às duas horas lhes levam o 
vergonhoso jantar e, sem mais descanso, continuam no serviço. Anoitece e 
continuam no serão, no malvado serão, em que trabalham os de senhor mais 
prudente até às 10 horas e outros até meia noite (MUNIZ DE SOUZA, 1834, p. 156, 
apud: OSCAR, 1985, p. 146). 

 
 

Por muitos anos, a realidade escrava no Brasil foi retratada como espelho das 

descrições de viajantes como Debret, Saint-Hilaire, Pizarro e Araújo. Com o centenário da 

abolição, a partir dos anos 1980, passou-se a se fazer uma leitura crítica desses relatos em 

várias áreas das Ciências Sociais, quando os estudos sobre a condição escrava e sobre a 

relação entre senhores e cativos foram redirecionados. Na Arqueologia, como descrito no 

capítulo anterior, o campo de pesquisa abriu-se para temáticas como resistência escrava e 

processos de etnogênese e transculturação, o que evidenciou um esforço em entender a cultura 

material dos sítios de ocupação escrava a partir das referências culturais dos grupos 

envolvidos, por meio dos quais desenvolviam mecanismos de manutenção e recriação de 

valores próprios. Na História, a análise das observações desses viajantes, juntamente com 

outras fontes documentais, permitiu mudanças fundamentais no tratamento dado pela 

historiografia a essa realidade. Revelou-se, então, a preocupação com o resgate da autonomia 

escrava, especialmente em dois diferentes sentidos. 

De um lado, verificou-se que os grupos escravos criaram, consentidos ou não pelo 

seu senhor, diversas formas de manifestações culturais próprias, resultantes de misturas de 

suas tradições de origem com as encontradas na nova terra. Da mesma forma, descobriu-se 

que espaços de negociação, acordos e pactos entre senhores e escravos foram bastante 

comuns, sendo esta, possivelmente, uma das razões pelas quais o sistema perdurou por tanto 

tempo. Pensar a escravidão apenas nos termos de uma violência de senhores dirigida a 

escravos é desconsiderar que essa relação “se fazia através de mediações, em um cotidiano no 

qual o negro desdobrava-se em estratégias, ora de resistência, ora de acomodação” 

(QUEIRÓZ, 2003, p. 109). A concessão de certas atividades dava aos escravos a 

possibilidade de fazer reuniões, batuques e festejos, criando oportunidades para reafirmar 

valores africanos e suas adaptações. Ao mesmo tempo, dava aos senhores segurança para 

evitar maiores transtornos e conflitos. Um exemplo da preocupação em permitir 
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manifestações culturais negras no espaço das fazendas pode ser observado nas sugestões de 

do padre jesuíta André João Antonil, em Cultura e Opulência no Brasil, de 1711, que: 

 

(...) dedicou grande parte de sua obra para discutir a importância das práticas 
culturais negras para a manutenção do sistema escravista e advertiu aos senhores 
que ‘negar-lhes totalmente os seus folguedos, que são o único alívio do seu 
cativeiro, é querê-los desconsolados e melancólicos, de pouca vida e saúde’ e que, 
para evitar isso, deixassem seus escravos ‘criarem sues reis, cantar e bailar por 
algumas horas honestamente em alguns dias do ano’ (AMANTINO, 2008, p. 258). 

 
 

De outro lado, foram ultrapassadas as abordagens que pensaram o período colonial 

brasileiro e a escravidão como capítulos da história da acumulação capitalista ou da expansão 

europeia pelo “resto” do mundo. Joseph Miller (1981) trouxe para o plano de debate não 

somente a historicidade das sociedades africanas, ao ultrapassar o modelo etnocêntrico dos 

discursos universais, como deu visibilidade “ao que poderia ser o ponto de vista do escravo na 

historiografia do tráfico negreiro” (ALMEIDA, 1994, p. 158), abrindo os olhos para a triste 

presença da morte nesse contexto. O autor propôs elevadas taxas de mortalidade ligadas à 

escravidão de africanos. Estima o autor que de cada 100 escravos apanhados em Angola, 36 

morriam no caminho do porto costeiro, 10 a 12 na estrada dos barracões ou nas prisões à 

espera do embarque nos navios, 9 pereciam na travessia oceânica e mais da metade dos que 

desembarcavam no Brasil faleciam  nos primeiros quatro anos. Assim, de 100 africanos que 

eram capturados, pouco mais de 20 virariam escravos no Brasil.  

No rápido caminho para o fim do escravismo, de 185019 - com a proibição do tráfico 

negreiro - até 1888, no ano da final abolição, outras leis foram implementadas: a proibição 

legal da separação de famílias escravas (1869); a Lei do Ventre Livre (1871); a Lei do 

Sexagenários (1885); a proibição do açoite (1886) e o direito legal do escravo em recorrer à 

justiça. A partir de 1850, alguns barões de açúcar, donos de grandes engenhos em Campos, 

passaram a oferecer tratamentos mais humanitários aos cativos e outros até mesmo a alforriá-

los. Entre eles, o Tenente-Coronel Francisco de Paula Gomes Barroso, proprietário da 

Fazenda do Colégio.  

Na época, Campos era a quarta maior cidade em população e o maior centro 
                                                
19 Já em 1810, ao assinar o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra, o Brasil se comprometeu em, 
dentro de alguns anos, findar o tráfico de escravos. Devido à pressão dos proprietários de terras, somente em 
1831 foi provada a lei que determinava o fim do tráfico no Brasil, não sendo colocada em prática efetivamente. 
A lei gerou um efeito contrário, na medida em que os envolvidos com a atividade, ao se certificarem que o fim 
do tráfico de cativos seria um caminho sem volta, aumentaram ainda mais a busca por novos escravos na África. 
Não satisfeitos com a negligência dos governantes brasileiros para com a existência do comércio negreiro, em 
1845 o Reino Unido promulgou uma lei que determinava a proibição do tráfico em todo o mundo e o colocava 
com amplos direitos de aprisionar qualquer navio suspeito de transportar escravos. Assim, em 1850 foi decretada 
a Lei Eusébio Queiroz, estabelecendo, novamente, o fim do tráfico de escravos (SILVA, 2008). 
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açucareiro do Brasil. Apesar de possuir a maior população escrava do país, a região 

acompanhava de perto as discussões e o processo abolicionista. Já em 1856 foi fundada, por 

ricos fazendeiros, a primeira entidade abolicionista da planície: a Sociedade Campista 

Promotora do Trabalho Livre. A partir dessa iniciativa, começaram a surgir outras associações 

e jornais com tendências reformadoras na região, com influencia sobre fazendeiros e usineiros 

para que libertassem seus escravos. Até porque, com a criação dos primeiros engenhos 

centrais, a partir de 1877, tornava-se obrigatório o assalariamento dos trabalhadores para o 

trabalho nas indústrias. Em 1887, a opinião pública de Campos já era favorável aos 

abolicionistas e, em março de 1888, a abolição tornou-se realidade. Cerca de dois meses antes 

da promulgação da  Lei Áurea, a cidade decidiu livrar os canaviais da escravidão e, em menos 

de um mês, oito mil escravos foram libertos (PINTO, 1995, p. 133).  

As alforrias, da mesma forma que a concessão de determinadas atividades, foi 

considerada pela nova historiografia meio de amortecer os conflitos inerentes à sociedade 

escravista brasileira e de suavizar as relações entre senhores e cativos. Para Márcio Soares 

(2009), que detalhou essa prática na região de Campos dos Goytacazes, as alforrias eram 

vantajosas tanto para os cativos como para os senhores, na medida em que para estes, 

reproduzia-se a ordem escravista e a estabilidade, enquanto para aqueles, coroava-se, enfim, 

um longo e penoso investimento. Alforriava-se um escravo de diversas maneiras: alforrias 

gratuitas, alforrias condicionais e alforrias pagas. Eram, acima de tudo, “uma dádiva” 

(SOARES, 2009, p. 152). Entendida como meio de “selar novos pactos e renovar antigos”, a 

dádiva - no caso a alforria - não só ampliava o poder do doador, prolongando a obrigação de 

retribuir, como ampliava o dom, filho de mãe alforriada nascia livre. A alforria instaurava, 

assim, “uma nova modalidade de subordinação” (idem, p. 178), derivada da obrigação de 

retribuir inerente à troca de dons.  

Deriva da dádiva a ideia de gratidão. Em Campos, com frequência, os libertos 

envolviam-se em demandas senhoriais, pagavam missas, deixavam legados e adotavam o 

sobrenome do antigo senhor, renovando obrigações recíprocas. Na Fazenda do Colégio, a 

população cativa foi alforriada “muito antes do apregoado treze de maio” e, após o ato da 

liberação, ofereceu espontaneamente ao seu ex-senhor “um ano de trabalho gratuito, ... em 

reconhecimento pelo bom cativeiro que lograram ter tido” (MARCH, 1988, p. 81). Ali, não se 

teve notícia de ter havido “nem tronco, nem pelourinho, nem freios, ou máscaras de tortura, e 

nem correntes ou chibatas. E, se houve um feitor que se tenha afastado da regra existente na 

casa - e de fato houve um - o caminho da estrada lhe foi indicado sem mais tardança” 

(ibidem).  
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Se, por um lado, os relatos confirmam a inexistência de tronco, pelourinho ou 

corrente e sustentam os bons tratos dirigidos aos escravos na Fazenda do Colégio, por outro, a 

Arqueologia tem o potencial de contestar/confirmar essas hipóteses, bem como pode trazer 

novas problemáticas sobre assuntos que não foram contados pelos viajantes. Na maioria dos 

relatos demonstrados, partia-se de uma visão da “casa grande” - de um homem, branco e 

europeu -, em que se privilegiava descrever a relação dos senhores com os escravos (como se 

estabeleciam jornada de trabalho, recompensas e punições) e raramente o contrário (como os 

escravos respondiam às obrigações e se organizavam internamente). As atividades cotidianas 

dos cativos e os significados que lhe atrelavam, suas interações sociais e a vida nas senzalas 

não apareciam nos escritos, tampouco os costumes, cosmologias e representações próprias de 

suas regiões de origem ou resultado do intercâmbio entre indivíduos e culturas.  

Nesse sentido, um olhar que parta de dentro e de baixo, com base nos vestígios 

materiais inconscientes deixados pelos habitantes da senzala, permite que se faça reflexões 

sobre assuntos pouco discutidos e visibilizados. Como qualquer exercício interpretativo, raras 

vezes pode-se trabalhar com certezas. É necessário, antes, elaborar hipóteses, as quais 

possuem maior ou menor grau de probabilidade. A verdade nelas baseia-se na habilidade dos 

arqueólogos de interpretar e conjugar uma variedade de dados dispersos e, muitas vezes, 

discrepantes.  
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4 CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DA SENZALA DO COLÉGIO: 

METODOLOGIA E PROCESSOS DE FORMAÇÃO DO REGISTRO 

 

 

A Fazenda do Colégio dos Jesuítas era uma instituição poderosa e sua sede em 

Campos foi verdadeiro centro que contribuía decididamente com o desenvolvimento local. 

Mesmo após a expulsão dos jesuítas e a passagem da propriedade a mãos laicas, seu símbolo 

e influência continuaram a marcar a paisagem e o imaginário da cidade e arredores. A 

grandeza de sua escravaria, desde os tempos inacianos até a abolição da escravidão, sugere a 

existência de uma importante senzala, onde negros de diversas origens étnicas tiveram que 

driblar rivalidades, conviver com identidades distintas e se transformar em escravos. 

Na Arqueologia, a análise da cultura material depende necessariamente do exame 

dos contextos, da paisagem e das estruturas. Justamente por ter o potencial de ser 

constantemente resignificada com a variação do tempo e do espaço, a cultura material não 

possui uma época e um lugar e pouco pode nos informar sobre as sociedades do passado em 

si. No entanto, quando se contrastam diferentes objetos e contextos provenientes de sítios que 

guardam linhas estruturais em comum (como senzalas), abre-se a possibilidade de utilizar 

recursos analíticos caracterizadores de padrões, sem que se façam amplas generalizações. 

 Nesse sentido, em vista da importância local da Fazenda do Colégio - impressa na 

materialidade (edifícios, utensílios e objetos) -, é possível construir tipos representativos de 

práticas, tendências e costumes, auxiliando, assim, no estudo das senzalas, fazendas e 

engenhos brasileiros e, mais especificamente, campistas. A escavação arqueológica demanda 

metodologias que possam avaliar capacidades e limitações ou criticar pressupostos e 

implicações de sua utilização. Pretende-se, neste capítulo, explicar os motivos, objetivos e 

métodos utilizados para as escavações da área da senzala e, num segundo momento, 

apresentar os fundamentos teóricos para que as análises da cultura material em si pudessem 

ser realizadas.  

 

4.1 Moradias e pátios escravos: metodologia arqueológica  

 

 

Nos últimos anos, estudos sobre as moradias escravas vêm recebendo grande atenção 

por parte dos pesquisadores. De maneira geral, esses estudos dividem-se entre aqueles que se 
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ocupam dos modelos arquitetônicos das moradias escravas, isto é, suas origens, tipologias e 

técnicas construtivas e os que tratam dos usos e apropriações escravas desses espaços 

(MARQUESE, 2005, p. 166). Discutem-se, ainda, temas sobre a autonomia escrava e o 

controle senhorial na construção das senzalas, centrando-se em especial na investigação das 

raízes africanas presentes nas moradias rurais construídas pelos cativos. Uma pluralidade de 

modelos arquitetônicos, que se diferenciaram de acordo com a época e o local, foram 

identificados pelos historiadores. Em Campos dos Goytacazes, por exemplo, houve uma 

mudança no padrão das habitações escravas do século XVII-XVIII para o XIX. 

No padrão setecentista, particularmente nos contextos rurais de Campos, alguns 

escravos chegavam a compartilhar o mesmo teto dos senhores. Sheila de Castro Faria, que 

pesquisou moradias escravas na região, argumentou que as casas-grandes, sobretudo as 

construídas pelas ordens religiosas, seguiam o modelo “assobradado”, em que os senhores 

ocupavam a parte superior e os escravos a inferior (FARIA, 2005, p. 82). Como só existem 

registros de viajantes que passaram pela Fazenda do Colégio após a expulsão dos jesuítas, não 

há relatos que descrevam onde exatamente os escravos moravam nesse período.  

Assim, de acordo com dados historiográficos da região, acredita-se que na 

administração jesuíta alguns cativos habitavam a parte de baixo do Solar e, outros, unidades 

espaciais separadas da casa-grande, geralmente identificadas como pequenas “cabanas” 

construídas de pau-a-pique e cobertas por palha. Essas cabanas eram semelhantes às moradias 

encontradas na África Central, de modo que os cativos teriam recriado no Brasil várias das 

técnicas de construção empregadas em seu continente de origem. Assim, historiadores 

apontam que, quando tiveram oportunidade, os escravos configuraram suas moradias 

baseando-se em formas e técnicas africanas, exercendo assim considerável grau de autonomia 

na conformação de sua vida material (SLENES, 1999).  

A partir do início do século XIX, as senzalas, ou “casas de negros”, como eram 

chamadas, começaram a aparecer nos inventários de grandes proprietários da região (ibidem). 

O incremento desses dados esteve relacionado com o aumento da escravaria em muitas 

fazendas de Campos, decorrente das transformações advindas do sucesso da agroindústria 

açucareira. Com base em viajantes que passaram pelo Centro-Sul do Brasil no século XIX, 

Robert Slenes (1999) distinguiu três tipos de moradias escravas: as senzalas “pavilhão” 

(introduzida no Brasil somente no século XIX), edifício único com divisões em pequenos 

recintos, separando os escravos solteiros dos casados e, geralmente, homens de mulheres; as 

senzalas “barracão”, onde viveriam escravos e escravas solteiras em grandes recintos 

separados e as senzalas “cabanas” ou “choupanas”, onde viveriam escravos casados ou então 
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solteiros de um mesmo sexo, um modelo bastante comum também no século anterior. As 

senzalas estavam comumente localizadas próximas das casas de morada dos senhores, pois 

havia, como explica a historiografia, a necessidade de controlar visualmente as escravarias. 

Em geral, as senzalas rurais apresentavam uma planta bastante simplificada, de 

forma retangular, paredes de pau-a-pique e cobertura de palha ou telha (SYMANSKI, 

SOUZA, 2007, p. 219). Dado o caráter perecível de muitos materiais que compunham sua 

estrutura, um dos problemas encontrados pela Arqueologia na sua identificação é que, 

frequentemente, poucos traços permanecem no registro arqueológico. Na atual configuração 

da Fazenda do Colégio, por exemplo, não existem remanescentes da senzala na superfície 

encontrada. Por meio de fontes documentais (descrições de viajantes, estudos 

historiográficos) e arqueológicas, no entanto, foi possível verificar sua possível localização e 

feição (relativa ao século XIX).  

Como descreveu Saint-Hilaire, a senzala apresentava a forma de “U” e formava, com 

a fachada do edifício, um pátio com cerca de 200 x 250 metros. Essa descrição coincidiu com 

a paisagem atual verificada na área em frente ao Solar, onde foi possível verificar 

reminiscências de habitações da comunidade local, maioria descendente de escravos, que 

possivelmente passou a ocupar a área após a abolição. Na construção original, acredita-se que 

as duas extremidades da senzala ultrapassavam a linha da parede frontal do Solar em 

aproximadamente 10 metros. Como não foram encontradas suas estruturas, não se pode saber 

ao certo a qual tipo de senzala corresponderia, no entanto, uma ideia de sua configuração 

pode ser vista pelo tracejado vermelho ilustrado na Figura 1 .  

 
Figura 1 - Foto aérea do solar e locais de escavação  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Adaptado. Arquivo Público de Campos (1980) (SYMANSKI, 2012b, p. 7). 
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Análises do uso e da organização do espaço arquitetônico trazem enormes 

contribuições ao entendimento dos aspectos simbólicos e funcionais do cotidiano passado. Em 

casos em que não há edificações, como a senzala da Fazenda dos Jesuítas, outras análises 

podem ser aplicadas para se compreender as formas de apropriação do sítio por populações 

passadas. Investigações que se voltam aos modos pelos quais indivíduos apropriaram-se do 

espaço externo, utilizaram e agiram nas áreas adjacentes a suas habitações, têm a mesma 

capacidade de instruir pesquisadores sobre a vida de seus habitantes que os próprios edifícios 

em si. Um pátio ou quintal, definido como “uma área de terra, geralmente delimitada, que 

circunda uma estrutura de habitação e é considerada uma extensão da mesma” (HEATH; 

BENNETT, 2000, p. 38), é reservado para o uso individual ou coletivo de tarefas cotidianas, 

como produção e preparo de alimentos, criação de animais, armazenamento e recreação.  

É certo que cada pátio deste amplo quadro deve ser entendido em particular, 

levando-se em conta que é um produto de espaço e tempo determinados. No entanto, algumas 

comparações que superam limites temporais e espaciais podem ser realizadas quando se busca 

estudar quintais de senzalas. Aqui, registros históricos e etnográficos somam-se ao 

arqueológico, na medida em que se torna possível contrastar práticas relacionadas ao uso do 

espaço de populações atuais existentes em diferentes regiões da África com os dados 

arqueológicos e históricos de populações escravas originárias dessas regiões que, ao chegarem 

no Brasil, podem ter conservado algumas dessas práticas. Slenes argumenta, por exemplo, que 

afora os elementos formais da construção, o sentido básico da moradia escrava, “a definição 

de como se usavam espaços internos e externos”, teria permanecido o mesmo na passagem da 

África para o Brasil: a senzala não era o local de moradia num sentido burguês, mas apenas o 

local do sono ou abrigo contra as variações do tempo. O habitar, nesse sentido, se 

desenvolveria antes no entorno da cabana que no seu interior (SLENES, 1999, p. 149).  

Muitos estudos em Arqueologia da escravidão e, particularmente, em escavações de 

senzalas, ficaram presos à análise dos dados artefatuais e estruturais no esforço de tentar 

reconstruir sítios e estilos de vida passados. Essas análises, com certa frequência, 

negligenciaram o estudo de pátios e quintais como parte integrante do ambiente em que vive 

um indivíduo ou grupo. De uma perspectiva mais ampla, espaços podem ser utilizados para 

distinguir classes, identidades pessoais ou de grupo, crenças religiosas e para o 

estabelecimento de relações entre diferentes indivíduos e comunidades. Usados para entender 

culturas passadas, métodos investigativos e interpretativos devem reconhecer todos esses usos 

potenciais do espaço, pois somente assim os diferentes significados que lhe são atribuídos 

podem ser acessados (HEATH; BENNETT, 2000, p. 45). 
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Nesse sentido, as escavações arqueológicas na senzala do Colégio dos Jesuítas 

buscaram privilegiar a análise do pátio e das áreas adjacentes à possível estrutura da senzala. 

Embora as escavações tenham acontecido em dois locais, um a cerca de 45 metros a noroeste 

do Solar - área de deposição de refugo de seus antigos ocupantes - e outro a 80 metros a norte 

da sede, - extremidade noroeste da senzala -, para o propósito deste trabalho, optou-se por não 

utilizar os materiais da área de deposição de refugo do Solar, pois faziam parte de outro 

contexto arqueológico e serviriam a outras perguntas e hipóteses. Neste estudo, portanto, 

foram trabalhados somente os materiais correspondentes à área adjacente à senzala, ilustrada 

pelo círculo em destaque na Figura 2 .  

 
Figura 2 – Planta do solar e indicação dos locais de escavação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Adaptado. SYMANSKI, 2012b, p. 8. 
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4.1.1 Metodologia de escavação 

 

 

Nesse local foram abertas, primeiro, duas trincheiras paralelas, cada qual subdividida 

em quadrículas de 1m2. A primeira (NW 8.1) com nove metros de comprimento e um metro 

de largura e a segunda (NW 8.3) a uma distância de 14 metros a oeste da primeira, com onze 

metros por um metro20. O objetivo de abrir as duas trincheiras em linhas paralelas foi o de 

encontrar os possíveis alicerces da senzala, para que a escavação fosse orientada em duas 

direções: uma para seu lado interno e outra ao seu espaço externo, adjacente à edificação. 

Inicialmente, as duas trincheiras foram rebaixadas em níveis de 10 cm, visando um 

entendimento geral do conteúdo, distribuição espacial e integridade do registro arqueológico. 

À medida em que as primeiras quadrículas foram rebaixadas, verificou-se que o impacto do 

arado sobre o registro teve maior intensidade até uma profundidade de 20 a 25 cm, uma vez 

que os materiais encontravam-se num estado de grande fragmentação e dispersão. Abaixo 

dessa marca, o registro apresentou maior grau de integridade, sendo possível identificar 

grandes fragmentos ósseos e cerâmicos. Ambas as trincheiras foram rebaixadas até o nível 

estéril, variando entre 40 a 50 cm de profundidade.  

Na primeira trincheira (formada pelas quadrículas 100, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

98), as quadrículas 98, 97 e 96 apresentaram baixa quantidade de artefatos, expondo, por 

outro lado, grande quantidade de material construtivo, sobretudo telhas e tijolos. Essa 

verificação sugeriu que a edificação da senzala pudesse estar nessa área, embora não tenham 

sido ali encontrados vestígios dos alicerces. Nas quadrículas 93, 94 e 95 foi encontrada grande 

densidade de artefatos, especialmente nos níveis mais íntegros, apresentando grandes 

fragmentos ósseos e ainda considerável quantidade de material construtivo. Já as quadrículas 

restantes, 100, 91 e 92, apresentaram baixa densidade de materiais construtivos e 

arqueológicos. Essa área, relativa ao espaço adjacente à senzala, como se verá adiante, estava 

relacionada ao preparo e consumo de alimentos e era onde os escravos realizavam suas 

atividades diárias. Seguindo a maior densidade de artefatos encontrados na trincheira 8.1, foi 

decidido ampliar a área da escavação nas linhas 3, 4 e 5 por mais 5 m a oeste, até as 

quadrículas 43, 44 e 45 (Figura 3). A área de 15 m2 foi rebaixada na enxada até o nível 

                                                
20 A numeração seguiu a lógica de coordenadas cardeais estabelecidas a partir do ponto zero (PT 0 no desenho), 
localizado a 10 metros da quina nordeste do Solar. Cruzando esse ponto, foram delimitadas duas linhas 
transversais, uma no sentido Norte-Sul e outra no sentido Leste-Oeste, a partir das quais foram criados quatro 
quadrantes: NE, SE, SW e NW. As escavações ocorreram no quadrante NW (noroeste). As duas linhas eixo 
foram demarcadas em intervalos de 10 metros, numa numeração sequencial. Assim, a localização NW 8.1 
corresponde à distância de 80 metros à norte e a 10 metros a oeste do ponto inicial.  
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afetado pelo arado, 25 cm. A partir dessa profundidade, estabeleceu-se o rebaixamento de 5 

em 5 cm com o uso da colher de pedreiro, de modo que os artefatos puderam ser evidenciados 

e registrados com fotografias.  

Diferente da primeira trincheira (NW 8.1), que apresentou grande concentração de 

material construtivo, sobretudo entre as quadrículas 93 e 95, na trincheira NW 8.3 a 

ocorrência foi escassa. Pode-se sugerir que esta área tratava-se de um espaço adjacente à 

extremidade noroeste da senzala, estando, portanto, fora do espaço de suas edificações.  

Com o rebaixamento ao nível 30-40 da quadrícula 43, no entanto, observou-se uma 

grande quantidade de telhas misturadas com artefatos e material ósseo. Essa composição 

adentrava nos perfis leste e oeste da quadrícula. Com o objetivo de evidenciar a denominada 

“feição 1”, foram abertas, primeiro, as quadrículas 53, a oeste, e 33, a leste e, ao verificar-se 

que expandia para além das quadrículas abertas, foi decidido ampliá-la em sua totalidade. A 

feição, que estava a uma profundidade média de 31 cm, estendeu-se das quadrículas 63 a 15 e 

ocupou a área de aproximadamente 15 m2. Após o registro com fotografias e desenhos, a 

feição foi rebaixada. Na camada mais abaixo, foi verificada grande quantidade de artefatos 

em maior grau de integridade, alguns com possibilidade de reconstituição. Essa composição 

de telhas, ossos e artefatos estendeu-se até a profundidade média de 50 cm, chegando no nível 

estéril. 

 
Figura 3 – Áreas de escavação da senzala: trincheiras NW 8.1 e NW 8.3 

FONTE: SYMANSKI, 2012b, p. 16.  

N 



 52 

4.1.2 Metodologia de laboratório 

 

 

Em campo, os materiais foram previamente separados entre ósseos e não-ósseos e 

alocados em sacos, nos quais foram registradas as referências da quadrícula, nível e data. Na 

etapa de laboratório, os sacos foram renumerados seguindo um modelo de três numerações. O 

primeiro número, “1”, corresponde à etapa de escavação da Fazenda Colégio dos Jesuítas, já 

que o Projeto “Café com Açúcar” propõe a escavação de outros sítios do mesmo contexto. 

Nesse sentido, os números seguintes serão correspondentes às próximas escavações dentro do 

projeto. O segundo número, que vai de 1 a 53, referiu-se à quadrícula escavada, iniciando na 

quadrícula 100 do ponto NW 7.1 e finalizando na quadrícula 64 do ponto NW 8.3. Por fim, o 

terceiro número, variando de 1 a 3, reportou-se ao nível de profundidade correspondente, no 

qual: “1” variou de 0 a 20 cm; “2” de 20 cm a 30 cm; “3” de 30 a 50 cm. Assim, teve-se, por 

exemplo, a numeração “1.53.2” para o sítio do Colégio dos Jesuítas, quadrícula 64 do ponto 

NW 8.3, nível 2.  

Com a nova numeração registrada em cada saco, os materiais foram separados e 

realocados em outras embalagens, de acordo com a categoria material: ossos; louças (faiança 

fina, faiança portuguesa, porcelana europeia e porcelana chinesa); cerâmica (torneada, 

artesanal, vidrada); metais (cobre, ferro e outros) e vidro. Nesta análise, optou-se por não 

considerar as variações tipológicas em cada categoria material para que a elevada quantidade 

de variáveis não dificultasse o entendimento claro dos dados. Tais variáveis são importantes 

fontes de informação e, sem dúvida, podem acrescentar nos estudos de processos de 

fabricação, morfologia e temporalidade das peças, bem como nos de agência e preferências 

culturais dos grupos a elas associados. Por ora, questões como essas não serão trabalhadas, 

mas sabe-se, desde já, que constituem dados úteis para pesquisas futuras.  

Depois de separados, os materiais foram contabilizados, pesados e medidos. Os ossos 

foram categorizados, segundo o valor estimado da área que ocuparam numa tabela de 

medidas, em: “menor que 4 cm2”, “4 cm2 a 16 cm2”, “16 cm2 a 32 cm2” e “maior que 32 

cm2”. Para as louças, vidros, metais e cerâmicas foi utilizada a tabela de diâmetros, na qual a 

peça, dentro de um círculo, guardou a medida não da área que ocupa, mas do diâmetro do 

círculo em que se ajusta. Esta opção foi adotada para facilitar o cálculo da medida dessas 

peças, que, por possuírem formatos irregulares, adaptam-se melhor a formas arredondadas do 

que a retangulares ou quadradas. Para tanto, foram categorizadas em: “menor que 2 cm”, “2 

cm a 6 cm”, “6 cm a 10 cm”, “maior que 10 cm”.  
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4.2 Processos de formação do registro arqueológico  

 

 

Um espaço pode ser ocupado, utilizado e mesmo interpretado de diferentes maneiras 

num mesmo ou em outros períodos de tempo. A área que nos séculos XVIII e XIX era 

ocupada pelo pátio adjacente à senzala, onde eram desenvolvidas atividades específicas, é a 

mesma que foi utilizada para o plantio de alimentos no século XXI pelos novos 

administradores do Solar. De uma época para outra, a paisagem local passou por várias 

modificações, que vão desde a decomposição/destruição da senzala, divisão da propriedade e 

utilização de técnicas agrícolas modernas até as causadas pela exposição aos agentes naturais. 

Numa visita prévia ao trabalho de campo, realizada em abril de 2012, foi possível identificar 

áreas de concentração de material arqueológico, que haviam sido expostas devido à recente 

ação do arado sobre o terreno, sendo possível determinar, a partir dessas áreas, onde seriam os 

futuros locais de escavação. O afloramento do registro arqueológico na superfície possibilitou 

identificar onde se encontravam as áreas de maior concentração material, porém, confirmou 

que o contexto de deposição original havia sido alterado.  

Por muito tempo, a cultura material foi considerada pelas teorias arqueológicas um 

reflexo objetivo do comportamento humano e os sítios arqueológicos “fósseis do passado”. 

Sítios arqueológicos eram percebidos como consequência estática da ação do tempo e de 

processos naturais de deposição. Outras abordagens, porém, passaram a entender a 

variabilidade do registro arqueológico como resultado de variados processos de formação, em 

que se combinam fatores naturais e culturais (SCHIFFER, 1972; BINFORD, 1981). Esses 

processos, relacionados às atividades que distintos elementos materiais estiveram envolvidos 

durante sua vida útil até as várias formas de abandono e descarte e ao dinamismo das ações 

pós-deposicionais, abrem a possibilidade ao registro arqueológico estar sempre em 

transformação. Nesse sentido, os processos de formação desse registro passaram a assumir 

papel mais determinante na configuração dos vestígios do que o fator temporal em si.   

Michael Shiffer (1972), sofisticando ideias propostas por Lewis Binford, considerou 

que para o arqueólogo entender os processos de formação do registro arqueológico, deve 

pensar nos fatores culturais (c-transform) e não-culturais (n-transform) nele envolvidos. Estes 

últimos, já amplamente estudados por ciências como Química, Física e Geologia, referem-se 

aos fenômenos que podem ocorrer no âmbito natural, no qual se inserem processos de 

sedimentação, erosão, inundação, movimentação eólica, entre outros. Os fatores culturais 

envolvem desde as atividades desenvolvidas no contexto sistêmico (aquisição, manufatura, 
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uso, manutenção e descarte) até as intervenções realizadas quando diferentes elementos 

materiais passam para o contexto arqueológico, em que passam a ser objetos de investigações 

arqueológicas e sujeitos aos impactos de atividades agrícolas. Esses dois fatores alteram tanto 

a disposição espacial quanto a integridade física do material e, nesse sentido, em raras 

ocasiões o registro arqueológico reflete nitidamente o comportamento humano passado, sendo 

necessário grande esforço por parte do arqueólogo para considerar e interpretar essas 

distorções.  

Nesse sentido, para a compreensão dos processos de formação cultural do registro 

arqueológico, deve-se atentar em que medida uma configuração material específica 

corresponde, por um lado, a atividades realizadas no contexto sistêmico, sobretudo de 

descarte e, por outro, a interferências antrópicas recentes, como o uso de maquinários 

agrícolas. Essas duas abordagens foram utilizadas para a análise do sítio Colégio dos Jesuítas.  

Para o primeiro ponto, o conceito de refugo, como proposto por Shiffer (1972), pode 

ser bastante esclarecedor. Baseando-se na premissa de que não há necessariamente uma 

associação ente o local de uso de um artefato e seu local de descarte, existem três categorias 

de refugo: de fato, em que não há atividades de descarte no contexto sistêmico, sendo o 

artefato abandonado in situ; primário, em que o material é descartado no seu local de 

utilização, geralmente referente a sítios sazonais e de caça e, por fim, secundário, em que o 

local de descarte final não é o mesmo do uso. Como a maior parte dos contextos materiais 

encontrados em sítios históricos corresponde a refugos deste último tipo, Stanley South 

(1977) elaborou, para esses sítios, duas modalidades de refugo secundário: periférico, quando 

a área de descarte do material é afastada de uma edificação e adjacente, quando o material é 

descartado em áreas bastante próximas à edificação (SYMANSKI; SOUZA, 1996, p. 29).  

Como será visto na sequência, no sítio Colégio dos Jesuítas, dois contextos bem 

delimitados foram identificados a partir dessa metodologia: o contexto 8.1, refugo de fato e 

primário, correspondente ao local onde a população escrava exercia suas atividades diárias e o 

contexto  8.3, referente a uma área de deposição de refugo adjacente, respectiva aos ocupantes 

da senzala. Esses dois contextos, ainda que relativamente próximos entre si, foram 

identificados a partir dos padrões distribucionais distintos e da lógica de deposição de refugo 

particular em cada caso.  

Para o segundo ponto, importantes são os estudos sobre os efeitos do arado em áreas 

de interesse arqueológico, que vem sendo extensivamente estudados por meio de experiências 

replicativas e estudos de caso desde meados da década de 1970 nos Estados Unidos e ainda 
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pouco trabalhados no Brasil, com alguns raros exemplos 21 . Sítios cujos terrenos são 

encontrados completamente limpos, por um lado, têm a vantagem da visibilidade, em que 

distribuições espaciais e localizações de possíveis estruturas e feições podem ser verificadas; 

por outro, geralmente sofreram com os impactos de implementos agrícolas (arado, grade, 

subsolador), que causam, muitas vezes, a fragmentação e a perda de informações sobre o 

contexto, cronologia e relações espaciais das peças. Entre uma consequência e outra, muitos 

consideram que os malefícios de se encontrar um sítio “perturbado” superam o benefício da 

melhor visibilidade e, nesse sentido, sítios como esses são considerados de menor interesse 

frente aos sítios “intactos”.  

No entanto, não só a noção de “sítio intacto” é uma abstração, se levarmos em conta 

os diversos fatores e agentes que atuam nos processos de formação de sítios arqueológicos, 

como também, dada a ação intensa e volumosa do homem sobre a natureza em ambientes dos 

mais diversos e hostis, a grande maioria dos sítios arqueológicos poderia ser considerada 

perturbada ou destruída. Deve-se considerar, ainda, que qualquer forma de intervenção no 

terreno consiste em um dano irreversível ao sítio, incluindo a própria escavação arqueológica, 

que altera a distribuição espacial existente e deixa somente a descrição de quem a realizou. 

 Certamente, a perda da informação estratigráfica e de dados de proveniência 

dificulta a interpretação cronológica e sequencial de um sítio. Porém, pensar que a ação 

humana pode ter efeitos mais destrutivos sobre o material arqueológico do que a natural e, 

nesse sentido, considerar que a pesquisa arqueológica nesses contextos seria inválida, 

desinteressante e insatisfatória é desconsiderar, por exemplo, que “os fatores induzidos por 

ação humana recente são mais fáceis de monitorar e compreender” (ARAÚJO, 2002, p. 9). 

Muitos dos mecanismos e máquinas utilizados no passado recente ainda estão em operação, o 

que pode dar uma oportunidade privilegiada de monitorar resultados e testar a veracidade de 

ideias que perpassam pelo senso comum. Raramente em outros processos de formação do 

registro arqueológico (naturais ou antrópicos) pode-se ter visão tão esclarecedora.  

Com o objetivo de repensar a noção de “destruição” nos sítios arqueológicos, Astolfo 

Araújo (2002) testou padrões de dispersão do material arqueológico em áreas impactadas pelo 

uso do arado e verificou que as peças apresentaram um arranjo distribucional não aleatório. 

Como o princípio de funcionamento do arado consiste basicamente em revolver a terra e não 

em transportá-la, a movimentação dos artefatos (no sentido vertical e horizontal) foi pouco 

                                                
21 Ver, por exemplo, os trabalhos de Albert Ammerman e Marcus Feldman (1978), Dennis Lewarch e Michael  
O’Brien (1981) e Timothy Riordan (1988) nos Estados Unidos e os estudos de Sibeli Viana (1996), Irmhild 
Wust e Hellen de Carvalho (1996) e Astolfo Araújo (2002) no Brasil (ARAÚJO, 2002, p. 9).  
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expressiva. Nesse sentido, por mais que o material fosse revolvido juntamente com a terra, 

sua movimentação ficou restrita a uma área determinada, mantendo a coesão e, em partes, a 

configuração do sítio, sendo possível identificar áreas onde práticas específicas eram 

estabelecidas.  

Dennis Lewarch e Michael O’Brien (1981), em análise semelhante, verificaram que 

a movimentação horizontal (longitudinal) pode arrastar um artefato por até 3 m, enquanto a 

vertical (transversal), por 40 cm. Ainda que o movimento seja limitado, pode, evidentemente, 

destruir as relações entre artefatos, bem como pequenas feições. No entanto, feições grandes, 

como deposições de lixo ou concentração de materiais construtivos, retêm na zona do arado 

coesão significante. Esses estudos demonstram que as técnicas agrícolas mecanizadas são 

responsáveis por algum índice de destruição, mas mesmo os sítios sobre os quais foram 

utilizados grades e arados não podem ser considerados destruídos, na medida em que ainda 

guardam potencial informativo. Nesse sentido, apesar de se perder o ponto de proveniência de 

um artefato, o padrão global do sítio continua preservado, ou seja, como definiu Timothy 

Riordan, “o registro não é destruído, mas levemente fora de foco” (RIORDAN, 1988, p. 4).  

Com o objetivo de atentar aos processos de formação do registro arqueológico, dois 

aspectos foram considerados nas discussões: conteúdo e contexto. Essa divisão está presente 

nos estudos sobre a “zona do arado” (idem), em que os aspectos de conteúdo preocupam-se 

com as transformações físicas da cultura material, estimando a representatividade dos 

materiais de superfície em relação ao sítio global e que tipos de artefatos sobrevivem ou são 

diferentemente afetados pela prática. Os de contexto, diferentemente, referem-se à relação 

entre a localização dos artefatos e a ação mecânica do arado, questionando-se sobre quais 

fatores (naturais e culturais) influenciam na possibilidade de um objeto particular aparecer na 

zona de superfície. Tanto a distribuição no espaço, quanto o impacto sobre a estrutura física 

da cultura material fornecem importantes informações sobre como e com qual intensidade 

uma prática tão comum pode influir na formação de um sítio arqueológico e, ainda, confirmar 

que interpretações culturais podem ser obtidas desses “sítios perturbados”.  

Seguindo essa preocupação, primeiro, foram contrastadas informações sobre 

quantidade, peso e tamanho de três categorias materiais (ossos, cerâmicas e louças) em cada 

nível de profundidade: “nível 1”, afetado pelo arado (0 a 20 cm), “nível 2”, intermediário (20 

a 30 cm) e “nível 3” (30 a 50 cm), com maior grau de integridade. Objetivou-se, a partir dessa 

análise: a) delinear as exatas alterações do material arqueológico pela ação do arado e outros 

fatores antrópicos e b) verificar como cada categoria separadamente respondeu a esse 

impacto, sugerindo graus de resistência diferenciados.  
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Foi analisada, ainda, a distribuição espacial das três categorias materiais (ossos, 

cerâmicas e louças) nos três níveis de escavação. Essa análise teve por objetivo, por um lado, 

verificar as diferenças distribucionais desses materiais entre a zona do arado e a zona com 

maior grau de integridade, buscando identificar diferentes graus de agregação e possíveis 

núcleos indicativos de atividade humana e, por outro, avaliar se existem diferenças no padrão 

distribucional respectivo de cada um dos três grupos materiais. Para a realização da análise 

distribucional intra-sítio, foi utilizado, a partir de programas de computação estatística (Systat 

13), o método de geração de mapas de contornos, que demonstra os gradientes de densidade 

de artefatos. Ainda que a validade do método seja discutida, por distorcer dados ou omitir 

pequenas concentrações, especialmente em áreas de grandes dimensões, apresenta bastante 

precisão quando as áreas são relativamente pequenas, bem definidas ou com grande densidade 

de artefatos (ver BLANKHOLM, 1991, p. 109, apud SYMANSKI; SOUZA, 1996, p. 30), 

como foi o caso da área escavada adjacente à senzala.  

Para melhor visualização das informações, a análise respeitou a divisão sugerida por 

Schiffer com relação às categorias de refugo. A partir das primeiras áreas rebaixadas - as duas 

trincheiras (NW 8.1 e NW 8.3) separadas por 14 m de distância - e de sua posterior expansão, 

foi possível identificar, já no momento da escavação, que se tratavam de contextos 

diferenciados, não somente pela maneira em que o material foi encontrado, mas 

principalmente pelos padrões de concentração desses materiais. Enquanto na área relativa à 

primeira trincheira, chamada de contexto 8.1, os materiais (sobretudo ossos e cerâmicas) 

foram encontrados sem uma lógica aparente, dando a entender que foram descartados 

aleatoriamente (refugos de fato) e no local de uso (refugo primário), no contexto 8.3, 

diferentemente, estavam intercalados por camadas de telhas e outros materiais construtivos, 

sugerindo se tratar de uma concavidade de deposição de refugo secundário, de que os 

habitantes da senzala se utilizavam conscientemente para o depósito de seus detritos. 

Embora menos frequente nos contextos de Arqueologia histórica, os refugos de fato 

e primário são importantes pois permitem a identificação de usos específicos do espaço, bem 

como uma correlação mais evidente entre artefatos e grupos particulares de indivíduos. Essa 

correlação é mais difícil com o refugo secundário pois, neste caso, artefatos encontrados em 

depósitos podem representar grupos mais amplos de indivíduos. (SOUZA, 2010, p. 170). 

Alguns arqueólogos chamam a atenção para os cuidados na interpretação das áreas 

de atividades em um sítio. Hodder (1984), por exemplo, aponta para o fato de que as 

informações sobre os artefatos recuperados são apenas parciais, uma vez que um objeto pode 

ter sido reutilizado para atividades distintas das que foram elaborados originalmente. Ao 
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enquadrar um objeto em uma determinada categoria de refugo, corre-se o risco de engessar 

suas possibilidades de uso e reuso, algo que, por sinal, é um de seus principais atributos. No 

entanto, Hodder argumenta que tal problema pode ser minimizado a partir do uso da análise 

arqueológica espacial, que inclui informações a respeito da natureza dos artefatos, seu 

contexto deposicional, pós-deposicional e a natureza do agrupamento onde ocorrem 

(HODDER, 1984).  

Desta forma, ainda que se considere que o modelo proposto por Schiffer possa 

engessar a análise dos artefatos, ainda é uma metodologia válida para a interpretação de 

contextos deposicionais diferenciados, como foi o caso do sítio em questão. Mesmo porque, 

como argumentou Shiffer (1972, p. 163), “apesar de todos os vestígios em sítio serem refugos 

quando descobertos no contexto arqueológico, quando vistos pelo modelo e pelas hipóteses 

apresentadas aqui (e usadas implicitamente por vários investigadores), eles são 

potencialmente muito mais”22.  

Dada a especificidade de cada contexto, optou-se por considera-los separadamente 

nas análises que se seguem, a fim de que as respectivas informações possam ser 

posteriormente contrastadas. A análise detalhada dos materiais encontrados, seu estado de 

fragmentação e sua lógica distribucional será apresentada no capítulo seguinte. 

                                                
22 Texto original: “Though all remains in a site are refuse when uncovered in archaeological context, when 

viewed by the model and hypotheses presented here (and used implicitly by many investigators) they are 

potentially much more”.  
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5 CULTURA MATERIAL: CONTEXTOS DE DEPOSIÇÃO DE REFUGO 

 

 

O material predominante encontrado no sítio Colégio dos Jesuítas foi o ósseo, 

indicativo de animais domesticados (boi, galinha e porco), silvestres (porcos do mato e 

capivaras) e aquáticos, visto pela constante presença de espinhas e vértebras de peixe. É de 

comum conhecimento que os escravos não se restringiam aos alimentos fornecidos pelos 

senhores, tema já bastante abordado pela historiografia. No mesmo sentido, o registro 

arqueológico, por sua vez, apontou para um padrão de consumo não limitado aos animais de 

criação, de forma que os escravos estariam complementando sua dieta alimentar com itens 

advindos da própria caça e da pesca (levando-se em conta que essas possibilidades, em 

especial a criação de animais e roças, não estavam acessíveis a todos eles). No que se refere a 

essas práticas, Sheila Faria salienta:  

 

Vários observadores registraram a importância da caça, da pesca e da coleta de 
frutas e legumes ‘do mato’ para as refeições [dos escravos]. Amantes da caça de 
animais de grande porte, como elefantes, búfalos, crocodilos gazelas e antílopes, 
sinal de distinção, orgulho e dignidade, os negros da África centro-ocidental tiveram 
de se contentar com as nem tão grandes caças do Brasil, isso quando lhes era dado 
tempo ou consentimento para praticá-la (FARIA, 2005, p. 91).  

 

Entre os itens da cultura material, foram identificados fragmentos de cerâmicas 

(artesanais, torneadas e vidradas); louças (faianças portuguesas do século XVIII e fianças fina 

do século XIX); metais na forma de ornamentos (como pulseiras,  pingentes de cobre 

martelado e anéis), pregos, botões, moedas (inteiras e perfuradas) e itens religiosos (crucifixos 

e medalhinhas de santos); contas de colares de vidro, cachimbos de cerâmica. Para os fins 

deste estudo, foram selecionados apenas os itens mais representativos da amostra (ossos, 

cerâmicas e louças.) Os “pequenos objetos esquecidos” (cachimbos, contas de colar, moedas, 

adornos e itens religiosos), além de terem sido encontrados em pequena quantidade em 

relação aos selecionados para a análise, seriam melhor trabalhados em estudo separado, pois o 

agrupamento de alguns desses itens, enterrados intencionalmente ou associados a outras 

estruturas, como as de fogueira, por exemplo, pode apontar para práticas sociais específicas. 

Verificou-se a ocorrência simultânea, em todos os níveis deposicionais, de peças 

mais recentes de faiança fina inglesa (séc. XIX) com peças mais antigas de faiança portuguesa 

(da metade do século XVIII). A coexistência desses materiais, inclusive na base do depósito 

arqueológico, indicou que o processo deposicional teria se iniciado no início do século XIX, 
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uma vez que as faianças finas passaram a ser introduzidas no Brasil em maior quantidade 

somente a partir daquele momento. Sugeriu também que “as faianças portuguesas tiveram um 

alto grau de retenção no contexto sistêmico relacionado com o seu uso no espaço da senzala” 

(SYMANSKI, 2012b, p. 14). Por tais considerações, acredita-se que a ocupação da senzala foi 

concentrada na primeira metade do século XIX (de 1800 a 1850), não abrangendo, portanto, a 

ocupação referente ao plantel de escravos dos jesuítas.  

Fragmentos cerâmicos correspondem à categoria material mais comumente 

encontrada em sítios arqueológicos, mas o que chamou a atenção nas escavações desse sítio 

foi a grande quantidade de fragmentos de louça, em proporção que quase se igualou à da 

cerâmica. Um dos grandes problemas que a Arqueologia frequentemente precisa contornar é o 

estabelecimento da relação direta entre uma cultura material e um grupo social específico:  

considerar, por exemplo, que louças são indicativas da cultura material dos senhores, 

enquanto cerâmicas dos escravos. Essa assunção não só desconsidera as múltiplas 

possiblidades de acesso e distribuição desses materiais nas senzalas, como obscurece as 

relações internas estabelecidas entre grupos de diferentes origens étnicas, que conservaram 

rivalidades e distintas identidades. Diante desse quadro, fica clara a dificuldade em tratar 

genericamente das práticas cotidianas de grupos tão variados, ancorados em origens culturais 

diversas.  

A presença de louças na senzala, inclusive porcelana - ainda que em pequena 

quantidade - contribui para reafirmar a constatação de que os contextos escravos são 

múltiplos e complexos. Seria razoável considerar que escravos e senhores não tinham as 

mesmas possibilidades de aquisição de itens em faiança ou porcelana, já que o preço desses 

objetos variava das mais baratas (menos decoradas) para as mais caras (transfer-printing e 

porcelanas), como demonstrado pela “Escala de Miller”23.  

No entanto, não necessariamente a diferença de preço, e portanto de status 

socioeconômico, determinava a presença ou não de itens específicos na senzala e na casa-

grande. Veja-se, por exemplo, a pesquisa de Marcos de Souza (2011) na Fazenda de São 

Joaquim, Goiás, em que não foi verificada a presença de louças de maior valor nas sedes, em 

                                                
23 George Miller (1980), ao pesquisar em listas de preços de fabricantes de louças dos anos 1795 a 1880, 
constatou que as faianças finas poderiam ser classificadas em níveis crescentes de preços, de acordo com a 
complexidade da técnica e aplicação da decoração. Dividiu as faianças finas em quatro grupos: louças brancas 
sem decoração; louças decoradas de forma simples; louças pintadas a mão com motivos de flores, padrões 
geométricos, paisagens e louças decalcadas com a técnica transfer-printing (SYMANSKI, 2002, p. 38-9).  
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comparação com as encontradas na senzala. Arqueólogos norte americanos discutem, desde a 

década de 1970, a possibilidade de entrada de louças de elevado valor nas habitações 

escravas: i) pela aquisição em segunda mão, geralmente dos itens rejeitados pelos senhores, 

ii) pela aquisição no próprio mercado, resultado da economia informal criada entre os 

escravos e iii) pelo furto (SOUZA, 2011).  

Como já exposto, as escavações na área próxima à senzala concentraram-se em dois 

locais. O elevado número de materiais encontrados em ambas as áreas, que somaram a 

quantia expressiva de quase 20.000 fragmentos, é um indicador de intensa atividade cotidiana. 

Mostra, ainda, que a acumulação de resíduos no entorno das unidades habitacionais era 

praticada e aceita. Por certo, a convivência próxima dos habitantes da senzala do Colégio dos 

Jesuítas com o lixo possui uma base cultural. James Deetz, em In Small Things Forgotten, 

demonstrou a relação entre os padrões de deposição de refugo e a ordem ideológica e cultural 

da sociedade que a pratica, de forma que uma mudança na ordem pode acarretar modificações 

em outas áreas da vida, como no descarte de refugo, por exemplo. Para Deetz, a eliminação de 

resíduos é um dos atos mais inconscientes praticados pelos homens (DEETZ, 1977, p. 172) e, 

por tal motivo, quando se analisa atividades cotidianas do passado, o refugo descartado 

inconscientemente pode oferecer informações sobre a ordem cultural vigente.  

No caso do descarte de refugo dos habitantes da senzala do Colégio dos Jesuítas, 

deve-se considerar que tanto poderiam descartar seu lixo de acordo com seus referenciais 

culturais de origem, como estar adotando práticas utilizadas pelos seus senhores. Essas duas 

possibilidades foram evidenciadas neste sítio: a primeira no contexto 8.1, de refugo de fato, e 

a segunda no contexto 8.3, referente à área de refugo secundário adjacente. A análise desses 

dois contextos separadamente será foco de atenção na sequência, para que, enfim, possam ser 

estudadas comparativamente.  

 

 

5.1 Área de refugo de fato e primário: Contexto 8.1 

 

 

No contexto 8.1, foram contabilizados 13.716 fragmentos de cinco categorias 

materiais: ossos, cerâmica, louças, vidro e metais. Destas, as mais representativas da amostra 

foram os ossos (54%), as cerâmicas (20%) e as louças (18%) (Gráfico 1). A importância 

quantitativa dos dois últimos tipos de materiais parece evidenciar, numa primeira análise, a 
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relevância que desempenharam no apoio às tarefas do quotidiano da comunidade escrava, 

como a alimentação (confecção, armazenamento e consumo de alimentos líquidos e sólidos).  

Porém, considerar apenas a quantidade de fragmentos pode ocultar importantes 

informações sobre o tamanho, peso, integridade, durabilidade e resistência de cada categoria 

material. Apesar de a cerâmica corresponder a 20% da quantidade total de fragmentos, por 

exemplo, representou 35% do peso total, sugerindo não apenas que sua constituição é mais 

pesada que a dos ossos ou das louças, mas também que pode ser mais resistente do que estes 

quando exposta a impactos naturais ou antrópicos (Gráfico 2). Por outro lado, as louças, que 

somam 18% do total de fragmentos, corresponderam a apenas 11% do peso. A quantidade de 

fragmentos, contrastada com informações sobre peso e tamanho nos três níveis de 

profundidade, torna possível verificar o real impacto do arado e outros agentes sobre cada 

categoria material.  

!

Gráfico 1 - Número por categoria material: 8.1 Gráfico 2 - Peso por categoria material: 8.1 

FONTE: do autor (2012).  FONTE: do autor (2012). 

 

 

5.1.1 Análise de conteúdo: aspectos físicos do material 

 

 

Dos materiais encontrados no contexto 8.1, pouco mais de 50% foi procedente do 

primeiro nível, que variou de 0 a 20 cm. Em parte, essa elevada concentração foi resultado do 

alto índice de fragmentação do registro, já que cada peça, independente do seu tamanho, foi 

contabilizada individualmente. Por outro lado, deve-se considerar que a passagem do 

maquinário sobre a terra promoveu a mistura do registro tanto horizontal como verticalmente, 

embora em diferentes graus em cada um dos casos. Assim, uma peça que poderia estar mais 
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abaixo na camada de deposição pode ter sido elevada com a ocorrência do arado e de outras 

formas de manejo do solo. Deve-se considerar, ainda, que a espessura da terra retirada no 

primeiro e no terceiro nível foi de 20 cm, enquanto que a do segundo nível de apenas 10 cm. 

No segundo e terceiro níveis, que somaram 30 cm de terra escavada, foram encontrados, 

respectivamente, 26% e 23% do total de fragmentos (Gráfico 3). Assim, o terceiro nível foi 

o que apresentou a menor quantidade de materiais, tanto em comparação com o primeiro nível 

(de igual espessura), como em relação ao segundo (que apresentou a metade da espessura).  

Ao contrastar dados de quantidade e peso em cada nível, seria natural supor que a 

camada que apresentasse maior número de fragmentos estaria diretamente relacionada com a 

mais pesada, e o mesmo raciocínio se aplicaria para a de menor quantidade e peso. Nessa 

lógica, portanto, a primeira camada, em que foram encontrados mais da metade dos materiais, 

corresponderia à maior proporção de peso, e a terceira camada, à menor. No entanto, o nível 

3, em que foram encontrados menos fragmentos, foi o que apresentou a segunda maior 

pesagem, bastante próxima, inclusive, à do primeiro nível (Gráfico 4). 

Nessa configuração, em que 40% do peso da amostra correspondeu à 51% dos 

fragmentos e 34% desse peso foi relativo à camada de menor quantidade de peças, pode-se 

pensar em duas hipóteses: i) o material encontrado no nível mais baixo seria mais pesado 

devido à abundância ou escassez de categorias materiais específicas, cujas composições 

físico-químicas são diferenciadas; ii) os fragmentos do nível mais superficial eram menores 

do que os correspondentes do nível mais profundo, de modo que a variável quantidade não 

teria sido determinante sobre a variável peso - ou seja, foram mais impactados por fatores 

pós-deposicionais que o nível da base. 

 

Gráfico 3 - Número por nível: 8.1 Gráfico 4: Peso por nível: 8.1  

 FONTE: do autor (2012). FONTE: do autor (2012). 
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Para testar essas hipóteses, faz-se necessário verificar quais categorias de fragmentos 

predominaram em cada nível de escavação. Assim, será possível constatar, por exemplo, se 

categorias materiais consideradas mais leves formaram a maioria das peças no primeiro nível, 

enquanto as mais pesadas, no terceiro. Será analisado, ainda, o grau de integridade das peças, 

a fim de conferir se a variável tamanho foi decisiva na distribuição do peso entre os níveis.  

No primeiro nível, a porcentagem de fragmentos entre as três categorias foi bastante 

equilibrada, sendo 44% ossos, 30% louças e 26% cerâmica. Ossos e louças representaram a 

maioria dos materiais encontrados. No entanto, quando somadas as porcentagens relativas ao 

peso, verificou-se que ambas compuseram juntas pouco mais de 50% do total, enquanto que a 

cerâmica sozinha correspondeu a 46%. Nesse sentido, ainda que ossos e louças 

correspondessem a quase 75% de todas as peças do nível 1, o que de fato incidiu sobre o peso 

nessa camada foi a categoria cerâmica, pois esta alcançou quase metade da pesagem com 

apenas " do total de fragmentos.  

Supõe-se, a partir desses dados, que tanto os materiais ósseos como os de louça 

poderiam apresentar um grau de fragmentação bastante elevado. Em relação às louças, cerca 

de 60% das peças eram menores do que 2 cm de diâmetro e apenas 1% delas (22 peças) 

chegaram ao tamanho de 6 a 10 cm (Gráfico 5). Ainda mais fragmentado do que as louças, 

cerca de 70% dos ossos apresentou uma medida menor que 4 cm2.. Considerando que mais da 

metade dos fragmentos entre as três categorias materiais era composta por ossos, e destes, 

70% eram de fragmentos muito pequenos, conclui-se que 30% de todos os materiais 

encontrados no nível 1 eram de ossos menores do que 4 cm2, um valor bastante elevado. 

Diferente das louças e ossos, em que os menores tamanhos registrados foram os mais 

representativos, entre os fragmentos cerâmicos, 66% o total foram classificados na categoria 

de 2 a 6 cm de diâmetro.  

 

Gráfico 5 - Dimensões de ossos, louças e cerâmicas: primeiro nível (0 a 20 cm) – 8.1 

FONTE: do autor (2012). 
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Embora se saiba que um fragmento cerâmico seja mais pesado do que um ósseo ou 

de louça que tenha o mesmo tamanho, dado sua composição química e técnica de manufatura, 

é interessante perceber a diferença expressiva das dimensões encontradas entre as três 

categorias, que expõe certa tendência de durabilidade e resistência diferenciada. Essa 

tendência pode ser ainda mais evidenciada a partir da análise do material nos níveis seguintes.  

Pode-se extrair, das informações contidas nesse primeiro nível, que mais da metade 

dos fragmentos encontrados (55%) foi classificados com a menor dimensão. Do restante, 41% 

foram classificados com a dimensão intermediária e apenas 4% com dimensões acima 6 cm 

de diâmetro para louças e cerâmicas e acima de 16 cm2 para ossos, mostrando uma média de 

tamanho bastante reduzida. Pelas imagens abaixo (Figura 4), é possível observar o elevado 

grau de fragmentação do nível 1 em algumas categorias materiais (cerâmica artesanal, faiança 

fina, cerâmica vidrada e cerâmica torneada), o que pode dificultar a reconstituição das peças e 

a aplicação de estudos morfológicos. Louças (superior à direita) apresentaram, em geral, grau 

de fragmentação superior à média dos fragmentos cerâmicos nos três tipos verificados: 

artesanal (superior à esquerda), vidrada (inferior à esquerda) e torneada (inferior à direita).  

 
Figura 4 – Fragmentos de louças e cerâmicas: primeiro nível  

FONTE: do autor (2012). Relativas à NW 8.2 quadrícula 43 (1.27.1).  
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A composição do nível intermediário foi: 68% de ossos, 13% de louças e 19% de 

cerâmicas. Aqui observam-se algumas mudanças. Não só a proporção de ossos em relação ao 

total aumentou (passando de 44% no primeiro nível para 68% no segundo), como a de louças 

e cerâmicas diminuiu (louças de 30% para 13% e cerâmicas de 26% para 19%). Essa 

tendência foi mantida e ampliada no nível seguinte, que apresentou, respectivamente, 78%, 

8% e 14% do total. Interessante neste nível é que tanto o número de peças - somando-se as 

três categorias materiais -, quanto o peso representaram 26% do total em cada uma das 

variáveis, indicando que as variações na relação peso/número de fragmentos situam-se, antes, 

nos níveis primeiro e terceiro (Gráficos 3 e 4). 

Quanto ao peso, ossos representaram 57% do total, de forma que houve um pequeno 

decréscimo em relação ao nível 1. Apesar de pequena, a queda no peso desse nível pode ser 

explicada pelo maior número de fragmentos que foram classificados com a dimensão menor 

que 4 cm2, como pode ser visto no Gráfico 6 . Enquanto no primeiro nível as menores 

medidas entre os ossos corresponderam a 69% do total de fragmentos, no segundo alcançou 

os 75%. Já a cerâmica, que representou 33% do peso total, manteve a proporção entre 

quantidade e peso em relação ao nível 1, ou seja, para essa categoria material, o número de 

fragmentos correspondeu proporcionalmente ao mesmo peso tanto no nível do arado como no 

nível intermediário. Nessa camada, as cerâmicas continuaram sendo a categoria material que 

apresentou fragmentos mais intactos, com pouco mais da metade incidindo sobre a dimensão 

2 a 6 cm de diâmetro.  

 
Gráfico 6 - Dimensões de ossos, louças e cerâmicas: segundo nível (20 a 30 cm) - 8.1 

FONTE: do autor (2012).  

 
 Entre os fragmentos de louça, porém, houve um aumento de 20% no peso em 

relação ao nível antecedente para uma mesma quantidade de peças, indicando a possibilidade 

de haver mais fragmentos com dimensões superiores às verificadas na camada superficial. No 

entanto, quando cruzados esses dados com as informações de medidas, verificou-se o 
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contrário (Gráfico 6). Enquanto no primeiro nível, 40% das peças tinham tamanhos 

variando entre 2 a 6 cm de diâmetro, no segundo, apenas 31% apresentaram a mesma medida. 

Ainda na primeira camada, foram evidenciados fragmentos com medidas entre 6 a 10 cm de 

diâmetro, o que não veio a ocorrer no nível intermediário. Se o tamanho dos fragmentos não 

foi a variável que interferiu no acréscimo da proporção peso/tamanho no segundo nível de 

escavação, outros fatores parecem ter atuado nesse desacordo. Um deles pode estar 

relacionado com o tipo de louça predominante em cada nível.  

Classificadas entre faianças fina, faianças portuguesa e porcelanas (chinesa e 

europeia), cada tipo de pasta de louça apresentou uma pesagem média diferenciada. A faiança 

portuguesa pesou, em média, cerca de uma vez e meia mais que a faiança fina, de modo que 

no segundo nível, em que houve um aumento de 65% no número de faianças portuguesa em 

relação ao nível anterior, houve também um acréscimo no peso das louças em geral. Como 

porcelanas foram encontradas em pouquíssima quantidade e em fragmentos muito pequenos, 

não apresentaram diferenças significativas na mudança do peso.  

No segundo nível, portanto, não foi verificado aumento do tamanho dos fragmentos 

em nenhuma categoria material. Ao contrário, as dimensões parecem ter diminuído, 

demonstrando que, proporcionalmente, o nível intermediário foi tão ou mais afetado pelo 

arado do que o nível superior. É possível que o arado ou outros métodos agrícolas tenham 

elevado à superfície materiais que encontravam-se em níveis mais profundos, mantendo sua 

integridade mesmo na camada superficial. Estudos sistemáticos que abordam o impacto do 

arado sobre a integridade física do material ainda são pouco realizados em detrimento das 

análises de distribuição espacial e de arranjos distribucionais, e, nesse sentido, faltam bases 

comparativas para verificar possíveis padrões de quebra ou fragmentação.  

O último nível, a priori o que deveria conter materiais mais intactos e menos 

fragmentados, foi composto majoritariamente por ossos (78%), seguidos de cerâmicas (14%) 

e, em pouca quantidade, de louças. (8%). Apesar do acréscimo de material ósseo verificado 

nessa camada, o peso manteve quase a mesma proporção dos dois primeiros níveis 

(aumentando cerca de 2% em relação ao nível 1). Esse dado indica que, no caso dos ossos, a 

maior profundidade não impactou sobre o peso do material, podendo ter impactado, porém, 

em seu tamanho.  

Como já visto, houve, no segundo nível, um acréscimo no número de fragmentos que 

foram classificados com as menores medidas. Passando para o terceiro, verificou-se o 

contrário (Gráfico 7). Não só a quantidade de fragmentos com medidas de 4 cm2 diminuiu 

(de 69% no primeiro nível e 75% no segundo para 63% no terceiro), como a de fragmentos 
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com dimensões superiores a 16 cm2 aumentou, passando de 1% no primeiro nível para 4% no 

último. Essas alterações de tamanho, contudo, não significaram um aumento no peso do 

terceiro nível, pois o acréscimo de peças maiores e mais pesadas compensou a diminuição de 

peças menores e mais leves. Nesse sentido, a importância de se levar em conta três dimensões 

de análise (quantidade, peso e tamanho) está em que pode dar informações que dificilmente 

seriam expostas caso uma delas não fosse considerada. 

 
Gráfico 7 - Dimensões de ossos, louças e cerâmicas: terceiro nível (30 a 50 cm) - 8.1 

FONTE: do autor (2012). 

 
Cabe acrescentar que para as louças, as quais somaram apenas 4% do peso total, 

houve um decréscimo do peso em 20% em relação ao primeiro nível. Essa queda no peso em 

relação ao nível 1 está ligada à maior quantidade de peças que foram encontradas com 

tamanhos menores que 2 cm de diâmetro, pois enquanto no primeiro nível fragmentos dessa 

dimensão corresponderam a 59% do total, no terceiro, representaram 66%. No entanto, essa 

variação é pouco significativa se considerada a pouca representatividade de louças 

encontradas nessa camada.  

O que pode explicar o descompasso entre número de fragmentos e peso no terceiro 

nível, já que neste foram encontrados menos materiais, que por sua vez, obtiveram quase a 

mesma pesagem dos materiais do primeiro nível (mais numeroso), foi o acréscimo de 42% 

sobre o peso dos fragmentos cerâmicos em relação ao primeiro nível de escavação. Ao se 

comparar, portanto, o peso das cerâmicas do primeiro nível com as do terceiro, verificou-se 

que para uma mesma quantidade de peças, o peso médio dos materiais no terceiro nível 

aumentou em quase 50%. A partir do gráfico de dimensões da categoria cerâmica (Gráfico 

7), ficou exposto o aumento de fragmentos com dimensões superiores a 6 cm de diâmetro, 

passando de 1% no nível 1, para cerca de 3% para o terceiro nível, o que certamente foi um 

fator importante para o aumento do peso.  
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A Figura 5  expõe exemplos de fragmentos de cerâmica torneada (à esquerda) e 

vidrada (à direita) encontrados no terceiro nível de escavação. Pode-se ver o expressivo 

aumento das dimensões desses fragmentos em comparação com os encontrados no primeiro 

nível (Figura 4). Não só houve a diminuição da quantidade (especialmente entre a cerâmica 

vidrada), como o aumento do seu tamanho médio.  

 

Figura 5 – Fragmentos cerâmicos: terceiro nível  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: do autor (2012). Referente à NW 8.2, quadrícula 53 (1.31.3).  

 
A partir desses dados, pode-se extrair algumas conclusões sobre os impactos do 

arado aos aspectos de conteúdo do material. Nos três níveis de escavação, os materiais ósseos 

representaram a maioria dos fragmentos encontrados, aumentando gradativamente junto com 

a profundidade. De maneira antagônica, fragmentos de cerâmicas e, especialmente, de louças 

apresentaram menor representatividade à medida que os níveis foram rebaixados. Essa 

tendência pode estar relacionada com alguma prática de deposição de refugo baseada na 

escavação de pequenos buracos para o depósito de restos alimentares, que será mais discutida 

quando for analisada a distribuição espacial dos materiais.  

Por ora, cabe salientar que, no geral, o nível intermediário apresentou materiais mais 

fragmentados do que o nível superior, indicando que o arado ou outros métodos agrícolas 

reviraram a terra verticalmente até próximo dos 30 cm de profundidade, de forma que 

fragmentos mais intactos presentes em níveis inferiores fossem elevados à superfície. No 

nível mais profundo, tanto se reduziu a proporção de fragmentos com menores tamanhos 

como aumentou a de peças com medidas maiores, sobretudo para os ossos e cerâmicas. Para 

as louças, no entanto, essa tendência foi diferenciada, na medida em que os fragmentos 

apresentaram majoritariamente tamanhos pequenos em todos os níveis. Como nessa área, ao 

que parece, o refugo em geral estava sendo descartado diretamente na superfície, 



 70 

possivelmente estaria sujeitos a pisoteamentos pelos ocupantes da senzala, o que pode 

explicar a baixa variabilidade nas dimensões dessa categoria material.  Por outro lado, os 

fragmentos cerâmicos foram, nos três níveis, a categoria material que apresentou o maior grau 

de integridade, dado sua maior resistência física. Na terceira camada, inclusive, fragmentos 

com grandes proporções e com possibilidades de reconstituição foram evidenciados.  

Parece haver, portanto, uma diferenciação entre os padrões das cerâmicas e das 

louças. As pequenas dimensões dos fragmentos de louças nos três níveis parecem ter sido 

resultado de fatores pós-deposicionais imediatos - por exemplo o pisoteamento - e não 

necessariamente da ação do arado, pois deve-se lembrar que a distância entre as grades de um 

arado é grande, o que não oferece grandes impactos sobre os materiais pequenos. Ao se 

considerar que vasilhames cerâmicos tendem a ser, em grande medida, maiores que as peças 

de louça, é interessante perceber que as cerâmicas sofreram grande impacto do arado nos dois 

primeiros níveis - como demonstrado pelas fotografias e gráficos -, apesar de manterem 

dimensões maiores em todos eles.  

 
 

5.1.2 Análise de contexto: distribuição espacial dos materiais 

 

 

Visto o impacto do arado sobre a estrutura física dos materiais, passa-se, na 

sequência, à análise da distribuição desse material pelo espaço. A análise envolverá a 

configuração espacial por níveis e por categoria material, de modo que será possível verificar 

padrões de distribuição diferenciados entre o nível impactado pelo arado e o nível com maior 

grau de integridade, bem como diferenças na concentração de acordo com o tipo de material 

analisado.  

Para a análise de conteúdo, os materiais foram comparados de acordo com a camada 

(primeira, segunda ou terceira) da qual eram originários, de maneira que a procedência 

horizontal, ou seja, de suas respectivas quadrículas, não influenciou nos resultados. Nas 

análises de contexto, por outro lado, a localização exata do material, vertical (por níveis) e 

horizontalmente (por quadrícula), faz-se extremamente necessária, pois o objetivo aqui é 

verificar a distribuição espacial das diferentes categorias materiais e possíveis padrões de 

concentração. Nesse sentido, os mapas de espacialidade foram obtidos por meio da 

quantidade de fragmentos encontrados em cada quadrícula, nos três níveis de escavação. Para 

facilitar a visualização, optou-se por gerar mapas somente nas quadrículas que juntas 
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formaram um retângulo e, assim, aquelas que constituem a trincheira e que ultrapassaram os 

limites desse retângulo foram desconsideradas (Figura 6). 

 
Figura 6 – Área selecionada para análise de dispersão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
FONTE: Adaptado. SYMANSKI, 2012b, p. 16. 

 

No primeiro nível, as três categorias materiais apresentaram uma configuração 

bastante dispersa dos fragmentos, com alguns focos de concentração de materiais. A maior ou 

menor densidade de fragmentos é evidenciada pelas linhas ou pontilhados em curva de nível, 

em que as áreas mais densas de materiais arqueológicos são representadas pelas linhas de tons 

mais quentes (amarelo, laranja e vermelho), enquanto as menos densas, e que possuem menor 

quantidade de material, por linhas de tons mais frios (azul e verde).  

No Mapa 1 , relativo à configuração espacial dos ossos, observa-se a ampla 

distribuição do material pelo terreno, na medida em que as linhas conformam um retângulo 

que acompanha a delimitação da área estudada, com uma pequena variação no canto inferior 

direito. Embora sua configuração indique elevada dispersão, duas áreas delimitadas de maior 

densidade foram evidenciadas: entre as quadrículas 15 e 05 e entre as de números 13, 23 e 33. 

Os círculos em tons de vermelho indicam a maior presença de material (acima de 150 

fragmentos ósseos). No entanto, como outras áreas sugestivas de concentração de materiais 

foram localizadas em pontos diversos, delimitadas pelas linhas alaranjadas e amarelas e que 

indicam densidade acima de 100 fragmentos, não é possível afirmar que as áreas em vermelho 

fossem preferenciais para a realização de atividades específicas.  

 

 

N 
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Mapa 1 - Distribuição espacial ossos: primeiro nível 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FONTE: do autor (2012). 

  

A distribuição das louças (Mapa 2), demonstra um padrão de concentração nas 

quadrículas superiores à esquerda (25, 35 e 45), e alguns pequenos focos de densidade nas 

quadrículas do meio (fileira 4) e na quadrícula 43, o que coincide apenas em parte com a 

distribuição dos ossos. Em contraste com as cerâmicas, a configuração espacial das louças 

apresentou certa similaridade, especialmente em relação ao núcleo delimitado pela cor laranja 

no canto superior à esquerda, referente à quadrícula 45 (Mapa 3) e no canto inferior à 

esquerda, quadrícula 43. Ainda que não seja possível afirmar categoricamente possíveis 

padrões de concentração nesse nível superficial, já que se deve considerar os efeitos do arado 

sobre a distribuição espacial dos fragmentos, a semelhança entre os desenhos das duas 

categorias materiais sugere que ambas pudessem estar sendo depositadas ou mesmo utilizadas 

juntas para as atividades cotidianas desenvolvidas pelos escravos da Fazenda do Colégio.  

 

Mapa 2 - Distribuição espacial louças: primeiro nível 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: do autor (2012).  
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Mapa 3 - Distribuição espacial cerâmicas: primeiro nível 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FONTE: do autor (2012).  

 

Constata-se, assim, que no primeiro nível de escavação houve uma ampla dispersão 

das evidências arqueológicas no terreno adjacente à senzala, ocorrendo, porém, em alguns 

pontos definidos, graus de densidade diferenciados segundo a categoria material. Ossos 

apresentaram distribuição bastante aleatória, concentrando-se pouco mais em algumas 

quadrículas, enquanto louças e cerâmicas parecem ter seguido o mesmo padrão de 

distribuição, ainda que também apresentassem configuração bastante dispersa pelo terreno.  

Na profundidade de 20 a 30 cm, a disposição dos materiais parece ter seguido outra 

lógica. Enquanto no nível superficial verificaram-se focos distintos de concentração para cada 

tipo de material, bem como evidenciou-se grande dispersão de fragmentos entre as 

quadrículas, no segundo há uma visível concentração de peças (ossos, louças e cerâmicas) 

entre as quadrículas 3, 13 e 23. Ainda que pelo exame de conteúdo tenha se verificado que os 

fragmentos do nível intermediário eram, em geral, menores do que os do nível precedente, no 

que se refere à distribuição espacial, parece, numa primeira análise, que o arado conservou 

certos padrões distribucionais.  

Entre os ossos, há um núcleo bem definido na intermediação das quadrículas 13 e 14, 

próximo de onde havia um foco de agrupamento no nível anterior (quadrículas 13, 23 e 33), 

representado pela linha vermelha contínua (Mapa 4). As linhas demonstram certa tendência 

distribucional que avança para o canto superior direito (na direção nordeste), abrangendo o 

núcleo de concentração da camada anterior (entre as quadrículas 5 e 15). É possível perceber 

certa continuidade no agrupamento de materiais de um nível para outro, na parte central 

inferior e na superior à direita. Porém, enquanto no primeiro nível verificou-se um pequeno 

aglomerado de materiais no canto superior à esquerda (referente à quadrícula 45), no segundo 

nota-se a quase ausência de materiais no local correspondente. Essa alteração pode estar 
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relacionada com a própria ação do arado, que pode ter espalhado o material, ou mesmo a 

períodos deposicionais diferenciados. Essa última proposição poderá ser confirmada com a 

análise das características dos materiais passíveis de fornecer informações cronológicas, 

sobretudo as louças, que poderão ser utilizadas em trabalhos futuros.  

 
Mapa 4 - Distribuição espacial ossos: segundo nível 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: do autor (2012).  
 

Similar configuração obteve a categoria cerâmica, como visto pelo foco localizado 

na quadrícula 23, que se espalha gradativamente em direção ao canto superior direito e pela 

quase inexistência de materiais no canto superior esquerdo (Mapa 5). Diferente do que 

ocorreu com os ossos, a cerâmica quase não conservou a tendência verificada no nível 

anterior, centralizada na quadrícula 45 (Mapa 3). Ao se contrastar, ainda, o desenho 

distribucional das cerâmicas com o das louças (Mapa 6), observou-se um padrão bastante 

similar, formado pelo núcleo de materiais na parte inferior central (na quadrícula 23 para as 

cerâmicas e 3 para as louças) e um pequeno foco deposicional na quadrícula 95.  

 
Mapa 5 - Distribuição espacial cerâmicas: segundo nível 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: do autor (2012).   
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Mapa 6 - Distribuição espacial louças: segundo nível 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: do autor (2012). 

 

Entre as louças, observou-se dois núcleos (quadrículas 3 e 95) a partir dos quais o 

material parece ter sido espalhado gradualmente para as outras quadrículas. Caso se considere 

essa hipótese, pressupõe-se que o arado ou outros processos de formação do sítio 

arqueológico (naturais ou culturais) influenciaram na distribuição dos materiais nesse segundo 

nível. No entanto, há ainda a possibilidade de que os fragmentos realmente tivessem sido 

descartados numa configuração análoga à encontrada, já que, como mencionado, as ações de 

descarte baseiam-se em referentes culturais específicos, sendo plausível que escravos 

realizassem práticas resultantes em distribuições semelhantes. De uma forma ou de outra, 

pode-se perceber, a partir dos desenhos obtidos, uma distribuição não aleatória de materiais 

pelo sítio, o que demonstra, seja pelo inexpressivo ou ausente impacto do arado, o potencial 

informativo de sítios aparentemente impactados por esse mecanismo.   

Deve-se observar ainda que entre os 25 e 35 cm de profundidade (portanto entre os 

níveis segundo e terceiro) foi evidenciado nas quadrículas 23 e 33 um padrão de descarte 

diferenciado, caracterizado pela grande presença de material construtivo acima dos materiais 

ósseos e cerâmicos. Esse padrão, como será abordado mais adiante, relaciona-se com um 

comportamento de descarte generalizado entre os ocupantes do Colégio dos Jesuítas, 

verificado tanto no contexto 8.3, como na área referente ao descarte de refugo dos ocupantes 

do Solar (NW 2.8). Acredita-se que materiais construtivos (tijolos e sobretudo telhas) tenham 

sido utilizados para encobrir o refugo jogado nesta área da superfície com uma finalidade 

higiênica de impedir a disseminação dos odores provocados pela decomposição dos materiais 

orgânicos, como para proteger dos itens cortantes também depositados na área. A Figura 7  

ilustra a área preferencial de deposição de refugo coberta por grande quantidade de material 

construtivo nas quadrículas 33 e 23. 
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Figura 7 – Área de escavação da quadra NW 8.2: 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FONTE: SYMANSKI, 2012b, p. 18.  
 

Assim, a parir dos mapas de distribuição do segundo nível de escavação pode-se 

perceber uma coerência entre as três categorias materiais. Enquanto no primeiro nível 

verificou-se um padrão distribucional bastante aleatório e não concentrado, com a exceção de 

pequenos núcleos diferenciados entre cada categoria material, possivelmente resultado do 

impacto do arado, no segundo parece existir uma lógica diferenciada. A concentração em 

pontos determinados indica que, embora o refugo estivesse sendo aleatoriamente depositado 

pelo terreno, havia uma área preferencial para esse fim (quadrículas 3, 13 e, sobretudo, 23). 

Essa concentração possibilita pensar em como os espaços eram percebidos e utilizados.  

No terceiro nível (de 30 a 50 cm), um outro padrão, distinto do primeiro e, em parte, 

do segundo, foi evidenciado. O foco nas quadrículas 3, 13 e 23, do segundo nível, passou para 

as de 23, 33 e 43 no terceiro. Entre os ossos (Mapa 7), dois pontos de maior concentração de 

materiais foram observados: na quadrícula 4 e na de número 43. De certa forma, a região 

situada entre essas duas áreas também apesentou elevado índice de material. No entanto, o 

foco da camada anterior, localizado na quadrícula 13, não se manteve no terceiro nível. É 

interessante perceber que, apesar das localizações dos núcleos de concentração terem se 

modificado, o desenho do padrão distribucional foi conservado, indo do canto inferior 

esquerdo para o canto superior direito.  
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Mapa 7 – Distribuição espacial ossos: terceiro nível 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: do autor (2012).  

 

O contraste do mapa dos ossos com o das louças parece revelador. De análoga 

distribuição, as louças no terceiro nível concentraram-se em dois focos principais (Mapa 8): 

nas quadrículas 43 e 3, esta última, por sinal, coincidiu com a localização majoritária das 

louças no segundo nível. Ainda que em pequena quantidade (cerca de 30 fragmentos), a 

quadrícula 43 parece bastante significativa, se levado em conta que especificamente nesse 

local, a partir dos 30 cm de profundidade, foi constatada grande concentração de carcaças de 

mariscos e, cerca de 10 cm mais abaixo, além da grande quantidade de material ósseo, carvão 

e fragmentos cerâmicos, começou a ser evidenciado um grande fragmento de prato de 

cerâmica torneada e um chifre de boi que avançava para as quadrículas 42 e 53 (Figura 8  à 

direita).  

 
Mapa 8 - Distribuição espacial louças: terceiro nível 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FONTE: do autor (2012).  

 

Afim de que a composição fosse completamente evidenciada, foram abertas: metade 

da quadrícula 53 e um quarto da 42 e da 52. Nesse local, foi encontrada uma estrutura de 
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fogueira juntamente com quatro mandíbulas de animais, referentes a um gambá, um veado e 

dois porcos (SYMANSKI, 2012b, p. 20), sugerindo que o material ali encontrado consistiu-se 

num refugo de fato, ou seja, não foi transportado ou removido para uma lixeira ou outro local 

após o abandono do refugo. A evidenciação da estrutura da fogueira e do seu entorno chegou 

a nível estéril aos 60 cm de profundidade (Figura 8  à esquerda). Como encontrava-se mais 

abaixo do que o restante do material, Symanski sugeriu que os habitantes da senzala, para 

construírem a fogueira, cavaram um buraco de 20 cm de profundidade em relação à superfície 

de ocupação, delimitando-a com tijolos numa conformação circular (ibidem).  

Provavelmente, os materiais encontrados no entorno imediato (nas quadrículas 44 e 

33) correspondem a refugos primários (descartados intencionalmente no local de uso), 

sugerindo um padrão de descarte diferenciado para o século XIX, período caracterizado pelo 

descarte em áreas afastadas dos locais de uso. Estudos similares demonstraram que a elevada 

quantidade de materiais ósseos encontrada ao redor da estrutura de fogueira pode ser 

indicativo de que os escravos se sentavam ao seu redor e realizavam no local uma série de 

tarefas diárias não individualmente, mas em grupo (SOUZA, 2010, p. 173). 

 

Figura 8 – Porcão superior da fogueira e estrutura de fogueira 

FONTE: SYMNSKI, 2012b, p. 22.  

 

Entre a categoria cerâmica (Mapa 9), a distribuição conservou o mesmo desenho da 

camada anterior, com grande concentração na quadrícula 23 e algum foco na quadrícula 94 

(no nível 2 esse foco secundário localizava-se na quadrícula 95). Se comparados os mapas dos 

ossos e louças nesse nível, percebe-se que nos três desenhos a quadrícula 23 foi representativa 

em termos de concentração de matéria (devido aos resquícios da área preferencial de 

deposição de refugo). Toda essa região, em virtude da proximidade com a estrutura de 

fogueira encontrada centímetros mais abaixo, é indicativa de atividades relacionadas ao 
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preparo e consumo de alimentos, que possivelmente foram realizadas nesse foco de 

concentração de fragmentos cerâmicos.  

 

Mapa 9 - Distribuição espacial cerâmicas: terceiro nível 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: do autor (2012). 

 

Correspondente ao espaço externo adjacente à edificação da senzala, essa área 

possivelmente foi utilizada pelos seus ocupantes para a realização de práticas relacionadas à 

alimentação (preparo e consumo) e ao lazer, sobretudo na região próxima à fogueira, onde 

havia grande quantidade de fragmentos ósseos e cerâmicos. Como pode-se ver, há um padrão 

de concentração nas quadrículas 43 e 23, comuns às três categorias do terceiro nível. Esse 

padrão é indicativo de um padrão de descarte primário decorrente de práticas de socialização 

em volta da fogueira (que fica no canto da quadrícula 43). Possivelmente, os habitantes da 

senzala sentavam-se ao seu redor, alimentavam-se, conversavam, brincavam e jogavam os 

restos das suas atividades - ossos, peças quebradas, entre outros - tanto na fogueira quanto 

atrás de si próprios. Note-se que há um hiato nos três casos na quadrícula 33 - um metro 

quadrado -, espaço para uma pessoa se sentar de frente para a fogueira e descartar parte do 

lixo que produz atrás de si.  

Padrão similar foi identificado por Marcos de Souza (2010) nas escavações da 

senzala do Engenho de São Joaquim, em Pirinópolis (GO). Ao analisar o mapa de distribuição 

dos artefatos encontrados no interior da senzala, Souza evidenciou que as áreas de maior 

concentração de materiais situavam-se justamente ao redor da estrutura de fogueira. Com base 

em Binford (1978, p. 345), argumentou que o comportamento de descarte ao redor da 

fogueira pode ser expresso de duas maneiras diferentes: objetos foram jogados para trás dos 

indivíduos sentados (toss zones), ou simplesmente caíram no lugar onde foram usados (drop 

zones). Apesar de Souza ter estudado os contextos deposicionais no interior da senzala, a 

autor (2012)FONTE: do FO
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pesquisa oferece dados interessantes para se pensar também o seu exterior, pois pátios e 

quintais, como já argumentado, refletem - da mesma maneira que estruturas - os usos e 

práticas dos indivíduos e grupos que neles convivem. A abertura de mais quadrículas ao redor 

da fogueira evidenciada no contexto 8.1 poderia trazer mais indícios a essa possiblidade, 

porém, já pela análise dos mapas distribucionais do terceiro nível tal padrão de descarte 

parece fazer bastante sentido.  

Análises intra-sítio na Arqueologia histórica são importantes ferramentas para se 

pensar as relações entre as atividades realizadas no passado e o registro material, na medida 

em que fornecem elementos para se apurar causas das variações na distribuição espacial 

(KING; MILLER, 1987). O exame dos mapas distribucionais nos três níveis e em cada 

categoria material possibilitou verificar que, embora o arado tenha impactado na disposição 

horizontal dos materiais, verificado sobretudo no primeiro nível, as relações verticais foram 

minimamente afetadas pelas atividades agrícolas. Como visto, os níveis dois e três, o 

intermediário e o mais profundo, conservaram contextos bem claros de deposição de refugo, a 

partir dos quais foi possível extrair proposições sobre como o espaço ligado à senzala estava 

sendo utilizado pelos seus habitantes.  

 

 

5.2 Área de refugo secundário adjacente: Contexto 8.3  

 

 

No momento da escavação, quando foram abertas as quadrículas da trincheira NW 

8.3 e observada a volumosa quantidade de telhas emaranhadas com materiais ósseos e 

fragmentos de artefatos diversos, não se sabia ao certo o conteúdo e significado dessa 

composição. À medida em que as quadrículas foram sendo abertas e rebaixadas, pode-se 

concluir, a partir do terceiro nível de escavação (30 cm de profundidade), que se tratava de 

um depósito de lixo dos ocupantes da senzala, possivelmente por eles cavado, cerca de 20 cm 

abaixo da superfície da época, na forma de uma concavidade irregular.  

Nesse local, foram encontrados aproximadamente 7.000 fragmentos para uma área 

de 23 m2, quase a metade do material encontrado no contexto descrito anteriormente (para 

uma área de 26 m2). Num primeiro olhar, essa composição (denominada “feição 1”) 

aparentava conter mais fragmentos do que na área de refugo primário e de fato. Porém, ao 

serem contabilizadas, verificou-se que muitos dos materiais observados na escavação eram, 
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na verdade, telhas e tijolos que estavam misturados com os artefatos e ecofatos do local, 

provocando a ilusão de que haveria mais materiais aqui do que no outro contexto.  

Para melhor entendimento do processo de deposição de refugo nessa área, a 

abordagem a ser desenvolvida adiante abrangerá a análise dos aspectos de conteúdo do 

material encontrado. Busca-se verificar o grau de integridade das peças nos três níveis de 

escavação e o impacto do arado nessa área em especial, bem como identificar quais categorias 

materiais foram mais representativas em cada nível. Optou-se por não fazer a análise de 

contexto dessa área (distribuição dos artefatos por categoria material), pois como foi 

identificado que se tratava de um depósito de refugo secundário já no momento da escavação, 

as informações extraídas sobre os locais de deposição de cada categoria material 

separadamente não teriam grande relevância. No caso do contexto 8.1, por outro lado, como 

não se tratava de um refugo secundário, foi possível verificar a partir dos mapas 

distribucionais áreas preferenciais de atuação dos grupos escravos.  

No contexto NW 8.3, da mesma forma que no 8.1, a categoria material encontrada 

em maior quantidade foi a óssea, representando cerca de 70% da amostra. Fragmentos de 

louças e cerâmicas apresentaram proporções bastante próximas (13 e 16% respectivamente) 

(Gráfico 8). No que se refere aos pesos, os ossos corresponderam a quase metade da 

pesagem total e a categoria cerâmica pesou cerca de 6 vezes mais do que os fragmentos de 

louças, para uma quantidade de fragmentos quase equivalentes (Gráfico 9). Ainda mais do 

que no contexto 8.1, portanto, os fragmentos cerâmicos nessa área obtiveram uma pesagem 

bastante elevada, resultado do tamanho dos fragmentos, como se verá a seguir. 

 

Gráfico 8 - Número por categoria material: 8.3 

FONTE: do autor (2012) 

Gráfico 9 - Peso por categoria material: 8.3  

FONTE: do autor (2012) 
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Entre os níveis, ao contrário do verificado no contexto 8.1, a terceira camada (de 30 a 

50 cm) foi a que apresentou maior quantidade de materiais, com mais da metade do total de 

fragmentos (Gráfico 10). Essa foi, inclusive, a camada que obteve o maior peso, com o 

valor expressivo de 71% da pesagem total (Gráfico 11). Esses dados parecem confirmar, 

numa primeira análise, que o local foi cavado em relação à superfície da época para que 

funcionasse como depósito de lixo, de maneira que a maior quantidade foi contabilizada no 

nível mais profundo. A utilização de telhas e tijolos para encobrir os restos de alimentos 

possivelmente funcionou como barreira ao impacto do arado, o que contribuiu para conservar 

a integridade e tamanho do material.  

 

Gráfico 10 - Número por nível: 8.3  Gráfico 11 - Peso por nível: 8.3  

FONTE: do autor (2012). FONTE: do autor (2012).  
 
 

Da primeira para a última camada observou-se uma tendência crescente de material 

ósseo, passando de 56% do total de fragmentos no primeiro nível, para 77% no último, e outra 

decrescente de fragmentos de louça, de 28% para apenas 6% no final do depósito. A 

proporção de categoria cerâmica manteve-se quase a mesma nos três níveis, variando em 

torno dos 15% do total de fragmentos. A baixa incidência de louças no final do depósito 

parece indicar que, num primeiro momento, o buraco tenha sido aberto para depositar restos 

alimentares e fragmentos de cerâmica já quebrados, já que, como se verá a seguir, estes 

últimos apresentaram tamanhos consideráveis.  

Quanto ao peso, houve uma mudança significativa sobretudo entre as louças e 

cerâmicas de um nível para outro. No nível mais superficial, o peso das louças correspondeu a 

quase 20% do total e o das cerâmicas a 30%. Já no terceiro, a proporção da pesagem de 

faianças fina e portuguesa não passou dos 5%, enquanto que a das cerâmicas atingiu 47% do 

total. Embora o maior peso das louças no primeiro nível esteja relacionado com a maior 
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proporção de fragmentos verificada nessa camada, entre as cerâmicas, no entanto, a maior 

porcentagem de peso no terceiro nível não possui conexões com o acréscimo na proporção do 

número de fragmentos, pois como já mencionado, essa proporção se manteve constante nos 

três níveis escavados para essa categoria material.   

No primeiro nível, referente à camada superior à “feição 1”, ossos e louças 

apresentaram elevado índice de fragmentação (Gráfico 12). Mais de 60% de cada categoria 

material foi classificada com os menores tamanhos (menor que 2 para louças e menor que 4 

cm2 para ossos). Entre as cerâmicas, verificou-se a tendência conferida no contexto 8.1, em 

que as dimensões mais expressivas foram as intermediárias (de 2 a 6 cm). A elevada média de 

tamanho dos fragmentos cerâmicos influenciou na proporção entre as peças pequenas (44%) e 

intermediárias (46%) para esse nível, demonstrando equilíbrio entre os tamanhos encontrados.  

 

Gráfico 12 - Dimensões de ossos, louças e cerâmicas: primeiro nível (0 a 20 cm) - 8.3. 

FONTE: do autor (2012).  
 
 

A disposição dos tamanhos entre as três categorias materiais na primeira camada do 

contexto 8.3 apresentou resultados bastante similares aos verificados na mesma camada do 

contexto 8.1: cerca de 65% dos ossos e louças variando entre as menores dimensões, 35% 

entre os tamanhos intermediários e a quase inexistência de tamanhos maiores. Para as 

cerâmicas, os valores inversos: cerca de 35% entre os menores e 65% entre os intermediários. 

Essa configuração verificada entre os dois contextos parece expor um padrão específico de 

quebra na área do “pátio” da senzala do Colégio. Embora os dois contextos tenham seguido 

lógicas distintas de deposição, uma de refugo primário e de fato e outra de refugo secundário, 

parece que foram afetadas da mesma maneira, nos primeiros centímetros, pela passagem do 

arado e outros maquinários agrícolas no que se refere aos aspectos de conteúdo do material.  

Ao se comparar a fragmentação dos ossos no primeiro e no segundo níveis, 

verificou-se que houve um aumento na proporção de materiais cuja área foi menor que 4 cm2, 
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passando de 64% para 75%, ou seja, os materiais ósseos na segunda camada de escavação 

encontravam-se mais fragmentados do que na primeira (Gráfico 13). Essa tendência 

também foi observada no contexto 8.1 com proporções bastante similares. Ainda que um 

pequeno aumento na representatividade de fragmentos considerados grandes tenha ocorrido, 

passando de 1% para 2% no segundo nível, esse incremento foi irrelevante, tendo-se em vista 

que formam contabilizados mais fragmentos no segundo do que no primeiro nível.  

 

Gráfico 13 - Dimensões de ossos, louças e cerâmicas: segundo nível (20 a 30 cm) - 8.3 

FONTE: do autor (2012).  
 

De forma diversa, louças e sobretudo cerâmicas aumentaram a proporção de 

fragmentos classificados entre os tamanhos intermediários em relação ao nível anterior. 

Somados com os de 6 a 10 cm de diâmetro, os fragmentos que apresentaram tamanhos entre 2 

a 6 cm corresponderam a 66% da amostra para esse nível, indicando uma singularidade em 

relação ao contexto 8.1, no qual as dimensões das cerâmicas da segunda camada dividiram-se 

igualmente entre pequenas e intermediárias. Embora, em linhas gerais, os dois contextos 

tenham apresentado configurações bastante semelhantes, no que se refere aos efeitos dos 

processos de formação sobre o material arqueológico, verificou-se uma tendência 

diferenciada no segundo nível do contexto 8.3, sobretudo em relação à categoria cerâmica. 

Essa tendência será ainda mais visível no nível mais profundo.  

Deve-se lembrar que o nível 2, que variou de 20 a 30 cm, não atingiu a área de 

depósito de refugo secundário, o que só veio a ocorrer a partir dos 30 cm (terceiro nível). Essa 

informação é válida, pois a composição de telhas, ossos e fragmentos constituiu uma feição 

particular, que guardou em apenas alguns aspectos as características vistas nos outros dois 

níveis e no contexto 8.1. Por tal motivo, a feição será estudada à parte das análises dos níveis 

precedentes, uma vez que, como visto no próprio momento da escavação e pelas observações 
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do contexto de refugo primário e de fato, a influência do arado nessa profundidade foi quase 

inexistente. 

O terceiro nível, que correspondeu, portanto, ao conteúdo da “feição 1”, variou numa 

profundidade de 30 a 50 cm. Enquanto nos dois níveis anteriores havia certa escassez de 

material, a partir dos 30 cm de profundidade imensa quantidade de fragmentos (ósseos, 

cerâmicos, de vidro e louça, cachimbos e outros objetos peculiares) começaram a aflorar 

abaixo das telhas e tijolos. Antes que cada quadrícula fosse rebaixada individualmente, optou-

se por evidenciar o material encontrado (telhas, material ósseo e artefatos) e expor a feição em 

sua totalidade (Figura 9).  

 
Figura 9 - Área de escavação da quadra NW 8.3: 30 a 40 cm. 

FONTE: SYMANSKI, 2012b, p. 24.  

 

Após o registro em desenhos e fotografias, os materiais arqueológicos e ósseos foram 

recolhidos, as telhas retiradas e a feição rebaixada (cerca de 10 cm) até o início de uma 

segunda camada de deposição. Na segunda camada desta feição, que se iniciou aos 40 cm de 

profundidade, observou-se a mesma estrutura de deposição de refugo observada na camada 

anterior. Materiais ósseos, fragmentos de cerâmica e, em menor quantidade, faiança fina e 

portuguesa, fragmentos de vidro, lâminas de cobre e ferro encontravam-se cobertos por telhas 

e outros materiais construtivos. Novamente, a feição foi rebaixada por mais 10 cm, atingindo 

o início do depósito (em média nos 50 cm de profundidade).  

A partir das evidências arqueológicas, sugere-se que nessa área ocorreram episódios 

sucessivos de deposição de material, em que,  
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(...) logo acima de uma camada inicial de refugo, foi depositada uma camada de 
fragmentos de telhas. A seguir outra camada de refugo seguida de outra camada de 
telhas. Finalmente, já no nível da superfície original, ocorreram os últimos episódios 
de deposição de refugo, cujo material entremeou-se com a camada superior de 
telhas. Após esse momento, foi abandonada a deposição nessa área (SYMANSKI, 
2012b, p. 26). 

 

Quanto ao conteúdo do material encontrado na feição, cerca de # foram de 

fragmentos ósseos, possivelmente restos alimentares. Desses ossos, quase a mesma proporção 

correspondeu a fragmentos muito pequenos (de dimensões menores que 4 cm2). Porém, mais 

do que em qualquer outro nível, os fragmentos ósseos maiores que 16 cm2 somaram 4% da 

amostra (115 fragmentos) para essa categoria material (Gráfico 14), indicando uma maior 

preservação das camadas mais profundas encobertas pelas telhas. Fragmentos grandes, como 

patas de boi, vértebras e mandíbulas de animais de porte médio podem informar sobre hábitos 

alimentares da população escrava na Fazenda do Colégio, bem como levar a inferências como 

esses alimentos estariam sendo por eles preparados.  

 
Gráfico 14 - Dimensões de ossos, louças e cerâmicas: terceiro nível (30 a 50 cm) - 8.3 

FONTE: do autor (2012).  

 

Entre as louças, observou-se aumento no tamanho dos fragmentos à medida em que 

se aprofundaram os níveis, ainda que a quantidade tenha se reduzido. Enquanto no primeiro 

os fragmentos maiores que 2 cm de diâmetro somaram 38%, no terceiro representaram quase 

metade do total (Gráfico 14). Especificamente na quadrícula 44, foram encontrados 

fragmentos de faiança portuguesa com grandes dimensões na camada inferior da feição, os 

quais têm a possibilidade de reconstituírem uma única peça (Figura 10). Nas proximidades 

(quadrícula 34), foram localizados grandes fragmentos de faiança fina, os quais contrastaram 

com as pequenas peças encontradas até então, tanto entre os dois primeiros níveis do contexto 

8.3, como dos três níveis do contexto 8.1 (Figura 11).  
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Figura 10 - Faiança portuguesa: Feição 1 Figura 11 - Faiança fina: Feição 1 

FONTE: do autor (2012). Referente a NW 8.3, 
quadrícula 44, nível 3, 50 cm (1.43.3). 

FONTE: do autor (2012). Referente a NW 8.3, 
quadrícula 34, nível 3, 50 cm (1.38.3). 

 
 
 

Nesse nível, as faianças portuguesas foram encontradas em maior quantidade do que 

as faianças finas (cerca de 20% a mais), o que não veio a acontecer em nenhuma outra 

situação anteriormente descrita, tampouco na ocorrência do contexto 8.1. A prevalência da 

faiança portuguesa na base do depósito parece indicar certa diacronia no uso dessas áreas, 

embora ainda seja necessário fazer um estudo mais pormenorizado no material passível de 

fornecer informações cronológicas, sobretudo faianças finas, encontrado em cada um desses 

contextos. Assim, numa primeira análise, a concavidade para o depósito de lixo doméstico na 

área adjacente à senzala parece ter sido aberta anteriormente às atividades desenvolvidas no 

espaço de refugo primário e de fato, uma vez que a proporção de faianças finas nesse espaço 

foi bastante superior à de faianças portuguesas, o que não veio a ocorrer na base do depósito 

de refugo secundário. 

As cerâmicas encontradas na “feição 1” foram as que apresentaram maiores 

dimensões em todos os contextos escavados do sítio. Cerca de 80% dos fragmentos desse 

nível apresentaram tamanhos maiores que 2 cm de diâmetro (Gráfico 14). Mais expressiva 

ainda foi a quantidade de fragmentos classificados entre 6 a 10 cm de diâmetro 

(aproximadamente 680), entre os quais se destacou os de cerâmica torneada (Figura 11). 

Embora o material ainda esteja em fase de análise, acredita-se que esses fragmentos 

correspondem a utensílios utilizados para o preparo, consumo e armazenamento de alimentos 

e líquidos.  

Sabe-se que a análise dos aspectos técnicos e decorativos das cerâmicas pode 

oferecer informações não só sobre a tecnologia empregada e a funcionalidade dos utensílios, 

mas sobre a representação do universo simbólico de seus fabricantes e usuários, bem como 
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sobre os agentes sociais envolvidos em cada processo (de fabricação/consumo/transporte, 

etc.) e suas diferenças culturais, de gênero e de status social. Sem o objetivo de me 

aprofundamento nesses aspectos, no entanto, pode-se mencionar que com raras exceções, as 

cerâmicas encontradas nesse sítio apresentaram pouca decoração. Entre os escassos exemplos 

encontrados, destaca-se a cerâmica com decoração incisa em linhas onduladas (que pode ser 

vista no canto direito da Figura 12) 

 
Figura 12 – Cerâmica torneada: Feição 1 

FONTE: do autor (2012). A imagem da direita corresponde a NW 8.3, quadrícula 53, nível 3, 50 cm de 
profundidade (1.50.3) e a da esquerda a NW 8.3, quadrícula 34, nível 3, 50 cm de profundidade (1.38.3). 

 

 

5.3 O “pátio” da senzala: usos e interpretações 

 

 

A partir dos dados antes apresentados, pode-se concluir que até os 30 cm de 

profundidade o contexto 8.3 mostrou-se bastante semelhante ao 8.1. Como visto, o arado 

incidiu diretamente sobre os materiais, causando o elevado grau de fragmentação das peças, 

sobretudo ossos e louças, até próximo dessa marca. No caso do contexto 8.1, verificou-se, 

ainda, que os padrões de concentração foram pouco alterados abaixo dos 20 cm de 

profundidade. Configuração diferente foi vista abaixo dos 30 cm nos dois contextos 

analisados.  

No NW 8.1 foram identificadas áreas específicas para a realização de atividades 

ligadas ao consumo e preparo de alimentos, dada a concentração de materiais ósseos, 

cerâmicos e de louças em pontos específicos próximos à estrutura de fogueira. Alguma 

proporção de fragmentos de ossos e cerâmicas com maiores dimensões foi observada na base 

do depósito. Fragmentos de louças, por outro lado, apresentaram tamanhos bastante pequenos 
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até a última camada, indicando a possibilidade de terem sido realizadas outras atividades 

nessa área, ou de ter sido um local de trânsito contínuo dos ocupantes da senzala, e, 

posteriormente, do Solar.  

A grande quantidade de material ósseo e arqueológico encontrado em frente à 

possível localização da unidade de habitação permite pensar que escravos estariam 

depositando diretamente na superfície seus restos alimentares e refugos diversos, resultados 

das atividades realizadas em grupo. Esse padrão de descarte parece estar associado àquele 

praticado por algumas sociedades tradicionais da África Central, região da qual era oriunda 

grande parte dos escravos que foram trazidos ao Rio de Janeiro nos séculos XVIII e XIX24.  

Historiadores vêm demonstrando a importância da fogueira para as comunidades 

escravizadas do Brasil não somente no preparo e consumo de alimentos, mas também na 

própria interação e socialização dos membros do grupo, o que por sua vez, possui bases 

culturais comuns às encontradas em partes da África (SLENES, 1999; DECORSE, 2001). 

Deve-se considerar, ainda, que a atividade coletiva de reunião ao redor da fogueira pode ter 

sido resultado de relações de reciprocidade, ajudadas por situações de encontros e pela vida 

no interior das senzalas. Esses encontros podem ter criado formas familiares e estilos de 

conduta compartilhados pelos integrantes do grupo, cujas origens eram, sem dúvida, diversas 

(SOUZA, 2010, p. 177).   

Symanski (2012b) identificou alguns registros fotográficos de populações Bakongo - 

grupo étnico banto ocupante do vale do rio Congo - do início do século XX que mostram o 

uso do espaço externo adjacente às habitações. Pelas imagens, observa-se que esse espaço era 

destinado a atividades de preparo e cozimento de alimentos em fogueiras, bem como para a 

deposição de refugos (Figura 13). Na fotografia da esquerda, tirada em Lusambo, aldeia da 

atual República Democrática do Congo, pode-se observar uma estrutura de fogueira em uso 

no canto inferior à direita e grandes recipientes cerâmicos ao seu redor. Já na imagem à 

direita, nota-se, em primeiro plano, mulheres da aldeia de Basoko envolvidas com a produção 

cerâmica e, ao fundo, vários materiais dispersos na área adjacente à habitação, apontando para 

práticas de deposição de refugo na superfície. Essas imagens confirmam estudos de que 

populações da África ocidental tinham o hábito de colocar suas fogueiras em áreas abertas e 

próximas às unidades habitacionais (DECORSE, 2001, p. 90-91), bem como permitem a 

                                                
24 De acordo com o historiador Philip Curtin, no século XVIII, o Brasil recebeu 1.685.200 escravos, dos quais 
1.134.600 (67%) vieram de Angola. Os escravos angolanos desembarcavam principalmente no porto do Rio de 
Janeiro e em segunda escala, Bahia e Pernambuco. Para o sudeste, desse o século XVII foram traficados 
escravos majoritariamente oriundos da África centro-ocidental, dos grupos “banto” (CURTIN, 1969, p. 240).  
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leitura de que tais padrões estavam sendo mantidos entre a comunidade escravizada da 

Fazenda do Colégio.  

 

Figura 13 – Uso do espaço anexo à habitação por populações Bakongo – Congo 

Fonte: Annales du Museé du Congo, 1907, p. 24, apud: SYMANSKI, 2012b, p. 31-2.  

 

No contexto de refugo secundário adjacente, foi evidenciado um depósito de lixo 

utilizado pelos ocupantes da senzala para o descarte de restos alimentares e outros utensílios. 

Nessa feição, além da grande quantidade de materiais ósseos, foram verificados fragmentos 

de cerâmica e louça com grandes proporções, que possivelmente foram descartados já nesse 

estado de fragmentação, ou seja, não sofreram com impactos antrópicos posteriores. Essas 

evidências indicam que a área foi exclusivamente utilizada para a deposição de lixo, cuja 

estrutura composta por telhas e demais materiais funcionou como verdadeiro escudo aos 

materiais, preservando sua integridade.  

Em contraste com o refugo secundário periférico, Stanley South (1977) caracterizou 

o refugo secundário adjacente como um local de baixa ocorrência de materiais ósseos. Por 

razões higiênicas e salutares, restos alimentares seriam depositados em locais distantes das 

habitações. No entanto, no depósito da senzala do Colégio, os ossos consistiram no material 

mais abundante encontrado nas escavações (tanto de refugo de fato, como no secundário 

adjacente). Uma vez que os ossos foram encontrados cobertos por telhas e outros materiais 

construtivos, supõe-se que os ocupantes da senzala estariam utilizando métodos específicos 

para resolver problemas que a deposição desse material pudesse acarretar. 

As escavações no depósito de refugo dos habitantes do Solar, cerca de 45 metros a 

noroeste da sede (ver Figura 1 , p. 39), mostraram que a prática de cobrir com materiais 

construtivos os restos alimentares era algo generalizado entre os ocupantes da Fazenda, tanto 

entre os senhores como entre os escravos. Na área de escavação próxima ao Solar (NW 2.8) 
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foi verificada a mesma estrutura de deposição (camadas de ossos, cerâmica e outros utensílios 

cobertos por telhas e tijolos) encontrada no contexto 8.3. A prática de cobrir o lixo para evitar 

a disseminação de maus odores e doenças provocadas pelo contato com insetos e animais por 

eles atraídos, teve, possivelmente, razões sanitárias. 

 De modo geral, preocupações higienistas ingressaram no Brasil com a chegada da 

família real portuguesa (1808), mas só tornaram-se de fato sistematizadas em projetos de 

higienização em meados do século XIX, por meio de reinterpretações de teorias 

desenvolvidas na Europa, cujo eixo girava em torno da saúde da população, coletiva e 

individual. Esses projetos nasceram da necessidade de adequar as cidades ao espantoso 

crescimento populacional, de diminuir as elevadíssimas taxas de morbidade e mortalidade da 

época e de combater surtos epidêmicos causados pela ausência de estruturas básicas de 

saneamento, proximidade com cadáveres, entulhos de lixo e dejetos, bem como de “civilizar” 

a população pela difusão maciça de regras de saúde e higiene pessoal. A ideologia higienista 

apregoava, nesse sentido, a limpeza das cidades, ruas, praças, hospitais, cemitérios, moradias 

e do próprio indivíduo (LIMA, 1996).  

Esse novo conceito de saúde passava a entender as condições socioambientais como 

fontes geradoras de patologias (FERREIRA, 2001). O paradigma da higiene enquanto parte 

de um processo civilizador, simultâneo às transformações institucionais e científicas 

relacionadas ao “nascimento da clínica” (FOUCALUT, 1980), baseou-se em concepções 

advindas da medicina clássica, mais especificamente de proposições hipocráticas25. A partir 

do século XVIII, a assunção básica da teoria hipocrática, de que as doenças contagiosas 

seriam transmitidas por meio dos fluidos, como água, sangue, e sobretudo o ar, passou a ser 

mais profundamente estudada e testada.  

Preocupações com a composição e qualidade do ar impulsionaram estudos sobre a 

identificação dos gases nocivos à saúde, denominados miasmas, agentes difusores de doenças 

emanados de corpos em putrefação, fendas, pântanos e excrementos humanos. Surgia, assim, 

uma concepção ambientalista da medicina, em que doença, ambiente e sociedade se 

relacionavam intrinsicamente. A luta contra a insalubridade, focos de doença e a propagação 

dos miasmas passava tanto pela utilização de substâncias no próprio corpo26, como pelo aterro 

                                                
25 Para Hipócrates (460 a.C - 370 a.C), a saúde do organismo seria decorrente do equilíbrio entre os quatro 
humores do corpo: sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra, relacionados respectivamente com o coração, 
sistema respiratório, fígado e baço. O desequilíbrio em algum desses humores era diagnosticado pelo excesso de 
sangue, urina, catarro, bile ou matérias fecais no corpo, sendo necessário, caso não fosse eliminado naturalmente 
pelo organismo, provocar essa eliminação (LIMA, 1996, p. 46-50). 
26 Veja-se, por exemplo, o estudo de Tânia Lima (1996) em lixeiras domésticas de unidades residenciais do Rio 
de Janeiro do século XIX, em que foram identificados frascos de uma série de produtos relacionados à 
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de áreas alagadas, dessecação de mangues, pântanos e águas paradas e remoção do lixo para 

áreas periféricas (LIMA, 1996, p. 82).  

Embora os processos de sanitização e práticas de asseio tenham se iniciado nos 

principais núcleos urbanos do país (no Rio de Janeiro), deve-se lembrar que a cidade de 

Campos era na época um importante centro econômico de produção açucareira e, dada a 

proximidade com a capital e a intensa movimentação de pessoas, produtos e ideias entre 

ambas as cidades, possivelmente a ideologia da higienização tenha chegado cedo à área rural 

campista. Soma-se, ainda, que muitos filhos de fazendeiros e dos barões do açúcar, em virtude 

dos lucros obtidos com a produção da cana e de seus produtos, passaram a completar seus 

estudos no exterior, sobretudo em países europeus, onde possivelmente entraram em contato 

com concepções de saúde outras e quando regressavam ao Brasil podem ter trazido e aplicado 

tais concepções à prática local.  

Em Campos, como mostram alguns relatos, a existência de olarias para a produção 

de telhas e adobes era bastante comum no século XIX, o que oferecia uma importante fonte 

de material que poderia ser utilizado para fins diversos. Na própria Fazenda do Colégio, 

Saint-Hilaire mencionou no momento de sua visita que “em um dos lados da fazenda havia 

uma olaria e a alguma distância, um edifício inteiramente isolado onde tratavam dos doentes” 

(SAINT-HILAIRE,  1941, p. 417). Esse relato demonstra não só que na Fazenda os materiais 

construtivos eram acessíveis e abundantes, mas que havia certa preocupação por parte dos 

senhores em isolar os doentes (e a própria doença) do convívio com os sãos. Talvez a telha, 

nesse contexto, fosse o material mais viável para proteger os organismos humanos das 

doenças provocadas pela disseminação dos maus e insalubres odores emanados pelo lixo.  

Nesse sentido, é bastante provável que o método de cobrir o lixo com fragmentos de 

telhas tenha sido utilizado com objetivos higiênicos, visando conter os odores e miasmas 

resultantes da matéria orgânica em decomposição. Como prática regida pelo ideário higienista 

europeu, supõe-se que sua existência e aplicação no espaço da senzala tenha sido adotada 

pelos grupos escravos da Fazenda do Colégio na primeira metade do século XIX, ou mesmo 

imposta pelos senhores com o objetivo de trazê-los aos princípios civilizatórios europeus 

(SYMANSKI, 2012b, p. 30).  

Como demonstrou Alan Corbin (1987), a terapêutica política empregada no contexto 

do século XIX e pregada pela medicina social deve ser pensada, também, como uma ação 

                                                                                                                                                   
evacuação intestinal e outros métodos medicinais ligados à teoria hipocrática (substancias laxantes, óleos de 
rícino, estimulantes de ereção). Esses indícios apontam para uma constante preocupação em controlar o corpo e 
circunscrevê-lo em regras estritas de higiene.  
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sobre o “cheiro da pobreza” e, indiretamente, sobre os pobres. Assim, amontoados e 

confinamentos humanos, como cemitérios, prisões, hospitais, navios e por que não senzalas 

também se tornaram importantes focos de ações terapêuticas “desodorizantes” e, portanto, 

civilizadoras. Apesar de o discurso médico do século XIX pautar-se em fatores sociais, como 

os associados às condições de vida, assertivas de ordem racial tocam em muitos pontos da 

ideologia higienista (MAIO, 2004)27. A senzala, e por extensão o negro escravo, eram 

constantemente associados à sujeira, à imundice e à causa de muitos males (inclusive os de  

ordem moral). Os termos empregados pelos viajantes e eruditos para designar a moradia dos 

escravos eram sempre depreciativos, em que se salientava a pequenez, pobreza e 

insalubridade das habitações (FARIA, 2005, p. 80).  

O exemplo da imposição de uma prática com fins higiênicos (sobrepor telhas aos 

restos alimentares) às populações escravas, que possivelmente empregavam outros modelos 

de depósito de refugo (como o verificado no contexto 8.1), demonstra que pressupostos 

pautados na hierarquia cultural, em que o maior grau de asseio ligava-se intrinsicamente ao 

maior grau de civilidade, estavam presentes entre os senhores do Solar.  Nesse sentido, ainda 

que se considere os relatos de que o tratamento dispendido aos escravos na Fazenda do 

Colégio era mais “humano” em comparação com o de outras fazendas da época, o que 

certamente é questionável, verificou-se a partir dos indícios arqueológicos que práticas e 

ideias higienizantes estavam sendo incutidas aos escravos.  

Foi possível também observar, no entanto, que as populações escravas da Fazenda do 

Colégio preservaram, em alguma medida, sua herança cultural e seus sistemas de valores 

próprios. Entre eles, o depósito de refugo na superfície foi apenas um exemplo de muitos 

outros que ainda podem ser investigados.  

 

 

 

#

                                                
27 A correlação entre higiene social e raça transformou-se em política institucional amplamente difundida no 
século XX (em que o sanitarismo, fascismo e colonialismo são apenas alguns exemplos), mas já no século 
anterior é possível identificar os germens dessa ideologia. Para um melhor aprofundamento no tema, ver o 
estudo de Lilia Moritz Schwarcz (1993).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O caráter interdisciplinar da Arqueologia histórica possibilita que informações 

empíricas sejam extraídas de fontes distintas: textos e artefatos. Mas a relação entre esses dois 

tipos de registros históricos não é óbvia. A sua complementaridade merece alguma 

consideração em seus caracteres específicos.  

Por muito tempo, os registros escritos foram privilegiados em relação aos achados 

materiais, de maneira que, muitas vezes, foram-lhes sobrepostos. A Arqueologia, de 

fundamental no estudo da pré-história, foi considerada auxiliar nos estudos históricos 

(PROUS, 1991, p. 543). Abordagens mais equilibradas, porém, buscaram aumentar o peso 

dos registros arqueológicos pelo reconhecimento de que ambas as fontes representam linhas 

de evidência independentes, que devem ser contrastadas (e não simplesmente sobrepostas). 

Assim, muito além de auxiliar a interpretação de historiadores e cientistas sociais sobre o 

passado, aperfeiçoando os documentos incompletos ou contestando os baseados em princípios 

errôneos e tendenciosos, a Arqueologia em sua vertente histórica tem a potencialidade de dar 

voz àqueles que conhecemos exclusivamente a partir do testemunho de seus opressores ou 

dos que, de alguma forma, compartilhavam da mesma ordem cultural dominante.  

Artefatos e textos, sítios arqueológicos e historiografia, são resultado de vários 

processos de produção tanto das pessoas estudadas como das pessoas que as estudam. Ainda 

que o arqueólogo se depare com um sítio “fossilizado”, que mantém as mesmas características 

de quando foi utilizado e que sofreu mínimas intervenções externas - o que não é o caso na 

maioria esmagadora dos sítios estudados -, deve-se considerar que a própria atividade 

arqueológica é uma interferência - no sítio e na construção da história. Nesse sentido, 

artefatos e textos são repositórios de agência e poder – e de formas equivalentes –, pois ambos 

guardam o potencial de representar o passado e de sustentar relações complexas no presente. 

Quanto às evidências históricas, a Fazenda do Colégio, na administração jesuítica do 

século XVII ou na gerência laica de meados do século XVIII e XIX, foi sempre referida como 

um marco político e econômico na paisagem de Campos. O Colégio, inscrito no programa 

político-religioso dos jesuítas, foi construído com o objetivo de ajudar a colonização do norte 

fluminense, dificultada pela existência de índios bravios. Por meio de um poderoso jogo 

político, os padres receberam grandes lotes de terra, onde construíram e mantiveram por mais 

de cem anos uma das maiores e mais renteáveis propriedades da região. A cana-de açúcar 

encontrou lugar e época certos para prosperar. Com a decadência da produção açucareira no 
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nordeste brasileiro e devido ao redirecionamento da economia para o sudeste - a partir da 

descoberta de ouro em Minas Gerais - a baixada campista, local de férteis e intocadas terras, 

tornou-se no século XIX o maior centro produtor de açúcar do Brasil. A pujante economia 

carecia, certamente, de grande contingente de mão de obra escrava, que foi abastecido, por 

sua vez, pela intensificação do tráfico negreiro mesmo durante seu processo de proibição.  

Relatos de viajantes demonstram de forma bastante superficial como eram os modos 

de vida dos escravos nas fazendas açucareiras no norte fluminense. Quando o fazem, em geral 

privilegiam descrever a relação dos senhores com os escravos e raramente as diversas formas 

de organização, manifestações culturais e resistência no interior da senzala. A preocupação da 

historiografia em se fazer uma leitura crítica dos registros históricos, no sentido de que 

mesmo as fontes consideradas mais confiáveis e parciais poderiam ter sido escritas com 

intencionalidades específicas e representar uma visão de mundo particular, resgatou o 

interesse pelo tema da autonomia escrava. Cara também à Arqueologia, essa preocupação se 

espelha na busca dos arqueólogos em interpretar os contextos indicativos das atividades 

cotidianas dos escravos, suas interações sociais, costumes, cosmologias, sentidos e 

representações próprias ou resultado do intercâmbio entre indivíduos e culturas.  

Os processos de formação do registro arqueológico, que dizem respeito às atividades 

que diferentes materiais estiveram envolvidos durante sua vida útil, suas várias formas de 

abandono e descarte ao dinamismo das ações pós-deposicionais (naturais e culturais), são de 

fundamental importância para a compreensão de um sítio arqueológico. Na Fazenda do 

Colégio, os processos culturais de formação do registro foram priorizados dado a 

especificidade do contexto do sítio. Atentou-se em que medida a configuração material 

encontrada correspondeu, por um lado, às atividades realizadas no contexto sistêmico, 

sobretudo as de descarte e, por outro, as interferências antrópicas recentes, como o uso de 

maquinários agrícolas.  

A elevada fragmentação do material no primeiro nível de escavação foi resultado da 

passagem do arado pela superfície do terreno que, apesar de ter interferido em seus aspectos 

físicos, conservou intactos os contextos deposicionais. Nesse sentido, embora à primeira vista 

o sítio fosse considerado “destruído” ou “impactado”, o arado não impediu a identificação e 

estudo das diferentes formas de abandono dos materiais pelos habitantes da senzala, mas, ao 

contrário, contribuiu para o entendimento dos mecanismos e resultados das ações pós-

deposicionais antrópicas no registro arqueológico.  

Embora o foco deste trabalho não tenham sido os artefatos em si - suas tipologias, 

estilos, cronologias e significados -, a análise dos grupos de artefatos (categorias materiais) 
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entendidos como parte de um conjunto de atividades coletivas e individuais permitiu 

evidenciar alguns elementos que dificilmente seriam registrados por dados históricos oficiais. 

Práticas inconscientes - como, e talvez a mais inconsciente entre elas, o descarte de refugo - 

revelaram estruturas subjacentes que dizem respeito a sistemas culturais e simbólicos, o que 

permitiu, por sua vez, leituras mais profundas do sistemas social vigente na época. Na 

Fazenda do Colégio dos Jesuítas havia duas práticas aparentemente simultâneas de deposição 

de refugo, cada qual baseada em concepções culturais distintas.  

O modelo de depósito de lixo dos ocupantes do Solar, também praticado pelos 

escravos da Fazenda, caracterizava-se pela abertura de grandes concavidades relativamente 

próximas às unidades habitacionais, cobertas por camadas de telhas - encontradas em 

abundância na região. Tal padrão baseava-se em concepções higienistas típicas do século 

XIX, que pregavam a saúde coletiva e individual por meio do controle do corpo e do 

ambiente. Na Fazenda, a utilização das telhas para a cobertura do refugo alimentar tinha o 

objetivo de afastar os agentes causadores de patologias (odores e animais atraídos pelo lixo) 

do convívio com os homens. 

Por outro lado, foi verificado o modelo de depósito sobre a superfície - sem a 

abertura de concavidades - em áreas anexas às habitações, onde possivelmente se 

desenvolviam atividades relacionadas ao consumo, preparo de alimentos e  recreação. Os 

indícios materiais permitem pensar que os escravos da Fazenda do Colégio teriam 

desenvolvido modos de expressão cultural própria, baseados, possivelmente, em práticas de 

matriz africana. Certamente, a permanência de sistemas simbólicos africanos entre os 

escravos ou a criação de novos sistemas como resultado do contato entre culturas - tanto inter 

como intra-continentais - não se limitaram às práticas de descarte de refugo, sendo possível 

identificá-las também nos artefatos por eles produzidos e utilizados.  

A coexistência dessas duas práticas de descarte entre os escravos permite que se 

façam leituras mais profundas da escravidão no norte fluminense. Para além de uma visão de 

violência - também ideológica - de senhores dirigida aos escravos, como se poderia considerar 

pela evidência do depósito de refugo baseado em concepções higienistas, deve-se atentar que 

essa relação era permeada de mediações e estratégias de negociação, em que espaços eram 

abertos para que os escravos mantivessem práticas baseadas em seus próprios referenciais 

culturais. A pesquisa permitiu evidenciar que práticas de origens africanas estavam sendo 

mantidas não somente em comunidades isoladas criadas por escravos (nos quilombos), mas 

também na própria senzala, em típicos contextos escravocratas.  
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Figura 14 – Mapa de Campos dos Goytacazes e Fazenda do Colégio 

 

 
FONTE: SYMANSKI, 2012b, p. 6. 


