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RESUMO 

 

 

 
Pretendo nesta pesquisa discutir, a partir de uma perspectiva comparativa, os 

hábitos alimentares e as práticas relacionadas à alimentação dos senhores e dos 

escravizados do Colégio dos Jesuítas de Campos dos Goytacazes (RJ) que viveram entre o 

final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. 

Para realizar essa pesquisa, analiso os vestígios faunísticos encontrados na 

escavação realizada no ano de 2012. As escavações na Fazenda dos Jesuítas foram 

realizadas nos quadros do projeto “Café com Açúcar: Arqueologia da escravidão no 

sudeste rural em uma perspectiva comparativa”, financiado pelo CNPq e tiveram 

continuidade, a partir de 2015, com o projeto “Arqueologia das ordens religiosas no norte 

fluminense: o Colégio dos Jesuítas e a Fazenda dos Beneditinos”, financiado pela 

FAPEMIG . Tento entender, a partir da analise dos dados arqueológicos com os registros 

históricos, por um lado os modos de dominação e controle no universo alimentício 

empregadas pelos senhores e, por outro, as estratégias desenvolvidas pelos cativos para 

lidar com as mesmas. 
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Introdução 

 

 
Como um dos poucos estudos zooarqueológicos da escravidão no Brasil, minha 

pesquisa tem como foco investigar as práticas alimentares dos cativos que viveram no 

Colégio dos Jesuítas. Esta pesquisa integra especificamente restos faunísticos 

arqueologicamente recuperados com dados históricos associados ao Colégio do século 

XIX. O material utilizado nesta análise foi escavado dentro dos quadros do projeto ‘Café 

com açúcar: arqueologia da escravidão em uma perspectiva comparativa no sudeste rural 

escravista, séculos XVIII e XIX’ , financiado pelo CNPq, que visa investigar a vida 

material de grupos escravizados das plantations do Sudeste, a partir de escavações em 

senzalas coletivas e familiares de dois tipos principais de unidades de produção: engenhos 

de açúcar e fazendas de café. A partir do ano de 2015 as pesquisas tiveram continuidade 

com o projeto ‘Arqueologia da escravidão em ordens religiosas do norte fluminense: o 

Colégio dos Jesuítas e a Fazenda dos Beneditinos”, financiado pela FAPEMIG. 

O material faunístico escavado no Colégio dos Jesuítas oferece uma oportunidade 

de realizar o primeiro estudo das práticas alimentares dos cativos em uma plantation sul- 

americana e comparar com a dos senhores por uma perspectiva da zooarqueologia. A 

integração da pesquisa zooarqueológica e dos dados históricos permite uma avaliação das 

variáveis ecológicas e sociais que influenciam as práticas diárias de subsistência entre a 

população escravizada do Colégio. A partir dos documentos históricos que relatam sobre a 

dinâmica do sítio, é possível obter informações sobre o cenário político, econômico e 

sociocultural, o sistema de controle e racionamento de subsistência, e os detalhes da 

operação da plantation, assim como sobre a geografia e os habitats no entorno do sítio. 

Um exemplo são os “Manuscritos” de Manoel Martins do Couto Reys (1785), um 

capitão de Infantaria do Rio de Janeiro. No mapa de Campos dos Goytacazes feito por ele, 

constam todas as lagoas da então Capitania da Paraíba do Sul. Apresentamainda uma 

descrição política, geográfica e cronografica e inclusive uma descrição sobre a fauna do 

Distrito dos Campos dos Goitacazes, temas de suma importância para uma pesquisa 

zooarqueológica. 

Porém devemos ter cuidado ao analisar os registros escritos devido à escassez de 

narrativas feitos pelos próprios escravizados no Brasil, principalmente aqueles que falam 

diretamente do dia-a-dia destes, de forma que devemos levar em conta os preconceitos 



 

inerentes às bibliografias feitas por não-escravos. Dessa forma a cultura material da 

pesquisa arqueológica é um dos únicos acessos diretos às práticas diárias locais dos 

escravizados. 

Esta pesquisa situa os dados faunísticos e históricos através de uma perspectiva de 

teoria da prática, de forma a examinar a organização social e econômica da comunidade de 

escravos a partir de uma abordagemdiacrônica, investigando como os trabalhadores 

escravizados negociaram as restrições sociais e físicas da plantation através de estratégias 

diárias de subsistência, além de analisar os resultados das diferentes formas de 

negociações. Isso é possível pelo fato das práticas cotidianas serem um dos caminhos para 

exercer a agência, se tornando política e socialmente significativas para indivíduos e 

grupos que vivem dentro de rígidas estruturas de poder, como foi o caso das plantations 

(Lightfoot et al., 1998). 

Não há estudos zooarqueológicos realizados em contextos de senzala por um 

simples fato: as investigações em sítios de ocupação africana e afrodescendente no Brasil 

ainda são escassas (SYMANSKI, 2012). Mais escassa ainda é a zooarqueologia histórica 

visto que estas dependem de um material que muitas vezes não sobrevivem a ação do 

intemperismo e da composição química do solo pela sua fragilidade. Souza (2016) chama a 

atenção para o fato da “alimentação estar entre os tópicos de pesquisa menos explorados na 

arqueologia histórica brasileira. A despeito do caráter vital dessa prática, bem como de sua 

inquestionável dimensão material, nossa produção tem estado muito aquém do que seria 

desejável”. Uma pena, visto que no que diz respeito a arqueologia feita em plantation, 

Singleton (1991, p. 171) relata que o estudo dos restos de alimentos talvez tenha 

contribuído mais para a compreensão das condições de vida daqueles que viveram sob a 

condição de escravo do que qualquer outro tipo de vestígio arqueológico. 

Na América do Norte, em contraste, o estudo dos hábitos alimentares a partir de 

vestígios faunísticos dos escravizados foi feito de forma sistemática desde que Ascher e 

Fairbanks (1971) chamaram a atenção dos arqueólogos para os grupos subalternos – no 

caso os escravizados –, os quais raramente tiveram a oportunidade de deixar registros 

escritos sobre si próprios. A partir de então começaram a ser realizadas nos Estados Unidos 

e no Caribe pesquisas mais aprofundadas, com o objetivo específico de investigar os 

vestígios faunísticos encontrados nas senzalas. Tais estudos buscaram entender como as 

famílias escravizadas complementaram a ração, muitas vezes subnutritiva, provida pelos 



 

proprietários, bem como abordar os mecanismos de resistência às restrições impostas por 

estes (HEINRICH, 2012). 

No primeiro capítulo abordarei os temas pelo qual meu estudo está inserido, a fim 

de discutir os conceitos e as orientações teóricas da minha pesquisa. Será também feito 

uma breve revisão das pesquisas zooarqueológicas realizadas em contexto  de senzala, a 

fim de prover informações de fundo sobre o que já foi feito e quais foram às conclusões 

além de discussões que estão sendo feitas na área. 

No segundo capítulo apresento a história de formação da Fazenda do Colégio e do 

contexto histórico mais amplo, abrangendo aspectos econômicos, políticos e ideológicos 

desde a colonização até a abolição da escravidão. A partir dos relatos de viajantes e da 

historiografia sobre a escravidão, serão caracterizadas as feições estruturais da Fazenda 

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

relações estabelecidas entre senhores e escravos. 

O terceiro capítulo é a descrição de como foi realizada a escavação arqueológica 

realizada no ano de 2012 e coordenada por Symanski, de modo a esclarecer as 

metodologias utilizadas na escavação. Essa etapa é necessária em qualquer estudo 

zooarqueológico pelo fato da metologia de campo influenciar a amostra zooarqueológica. 

No capítulo 4 discutirei os métodos mais utilizados na zooarqueologia assim como 

os argumentos paraa minha escolha metodológica para trabalhar com o material do  

colégio. E no quinto capítulo irei descrever e analisar o material identificado da amostra 

dos dois depósitos escavados no Colégio dos Jesuítas. A análise da alimentação será feita a 

partir da exposição, comparação e interpretação dos dados encontrados. A minha 

discussão, neste capítulo, será direcionada em contrastar o material dos dois depósitos 

tanto de forma sincrônica (contrastando os animais encontrados nos dois depósitos) quanto 

de forma diacrônica, de forma a analisar quais foram as práticas alimentares dos dois 

grupos socioeconômicos. Dessa forma será possível investigar quais foram as formas de 

aquisição dos recursos, a forma de preparo, e as possíveis mudanças na prática, bem como 

as possíveis causas dessas alterações. 
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Capítulo 1: A Arqueologia da Alimentação e a Zooarqueologia: 

 

1.1 A Arqueologia da Alimentação 

 

Arqueologia da alimentação pode ser definida como o estudo da cultura alimentar, 

suas representações, crenças, conhecimentos e práticas, herdadas e aprendidas, 

materializadas através dos vestígios arqueológicos (MARSCHOFF, 2007 apud SOARES, 

2016). 

Sendo assim, as fontes de estudos da arqueologia da alimentação são todas aquelas 

que se relacionam com a cultura alimentar, como por exemplo, os vestígios de animais 

encontrados no sítio que tenham sido, de uma forma ou de outra, usados no contexto da 

alimentação, os ossos e dentes humanos (associados a análises isotópicas), estudos de 

coprólitos, análises paleoetnobotânica ou arqueobotânica (incluindo fitólitos, grãos de 

amido, pólens, esporos e outros), utensílios de cozinha e de mesa (cerâmicas, louças, 

garrafas, copos, talheres e outros), vestígios de fogão, móveis domésticos e estruturas 

diversas, como a cozinha em si, a sala de jantar, uma taverna, um restaurante, um café, 

uma lixeira e vários outros (SOARES, 2016). 

Afinal, as pessoas passam por uma série de etapas em sua interação com os 

alimentos: elas produzem ou adquirem, processam, comem e descartam, podem ainda 

armazenar, distribuir ou compartilhar alimentos, durante ou entre qualquer uma das três 

primeiras etapas. A situação é parecida com o conceito de Leroi-Gourhan (1983) de cadeia 

operatória. A quantidade de pesquisas arqueológicas focadas socialmente nessas diferentes 

etapas da interação homem-comida varia, assim como as questões que se concentram em 

cada etapa (TWISS 2012). 

Além de amplas reconstruções de subsistência, a arqueologia da alimentação 

permite que os arqueólogos e arqueólogas explorem as complexidades das economias 

antigas: estratos sociais (hierarquias estabelecidas e lutas dinâmicas de poder e posição), 

agrupamentos raciais, étnicos e de gênero, religiões e ideologias. 

Dentre os assuntos que podem ser abordados pela arqueologia da alimentação, a 

pesquisa entre a relação dos alimentos com a hierarquia é um dos tópicos mais comumente 

discutidos (TWISS 2012). Os temas incluem desde a diferenciação baseada em status nos 

hábitos alimentares, às mudanças nos alimentos usados para marcar o status e o papel dos 



14 
 

 

 

 

alimentos no estabelecimento e na negociação da diferença social (ou seja, política). É 

interessante que tais estudos considerem não somente a variação do universo da 

alimentação de diferentes estratos sociais no espaço, mas também suas mudanças através 

do tempo. 

Outro assunto bastante abordado na arqueologia da alimentação é como esses 

objetos que fazem parte do hábito de se alimentar se relacionam com a questão identitária. 

Identidade aqui significa a afiliação de um indivíduo ou grupo com um determinado grupo 

mais amplo antes do que com outros grupos. É um fenômeno dinâmico e específico de 

acordo com a situação, que se forma e é moldado por práticas e experiências culturais. A 

identidade também é um fenômeno multidimensional, e cada indivíduo tem múltiplas 

identidades (por exemplo, cultural, religiosa, econômica, classe, família, gênero, idade, 

etc). Cada uma dessas identidades pode ser associada com alimentos específicos ou com o 

comportamento alimentar. A materialidade relacionada à alimentação pode ser um símbolo 

de identidade marcante porque as refeições envolvem tanto o desempenho de 

comportamentos culturalmente expressivos como a incorporação literal de um símbolo 

material (TWISS, 2015). 

As práticas de aquisição, produção, distribuição, consumo e descarte dessas 

materialidades estão ligados com as realidades ideológicas, políticas e econômicas. As 

práticas alimentares constroem e negociam identidade. Em uma escala mais ampla, os 

alimentos específicos e a culinária podem ser utilizados como uma marca de uma 

determinada cultura. As sociedades costumam usar alimentos e padrões culinários 

importantes como metáforas de si, e o uso de uma culinária ou alimento em particular 

marca frequentemente a fronteira entre o eu coletivo e o outro. Os diferentes materiais 

utilizados na alimentação são comumente usados para estabelecer estratos culturais e intra- 

sociais também. Os padrões particulares de aquisição, preparação e consumo de alimentos 

freqüentemente são associados a categorias culturais fundamentais relacionadas à idade, 

gênero, religião, etnia, riqueza e status social. As diferenças entre os alimentos das 

subculturas podem ser produtos de ideologias e valores divergentes relacionados a 

alimentos (TWISS 2015). 

É notável perceber que nas últimas décadas houve uma ampliação nas abordagens 

teóricas tratadas pelos arqueólogos e arqueólogas que estudam e discutem alimentos. Na 

década de 70 e 80, a literatura arqueológica era dominada por discussões sobre dieta e 

subsistência. Eram estudos que investigavam como os humanos adquiriam ou 
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produziampassaram adquirindo ou produziram os nutrientes que sustentavam sua 

sobrevivência em diferentes meios. Hoje, termos como hábitos alimentares e culinários são 

mais utilizados, devido a um interesse em assuntos por parte dos arqueólogos como 

políticas, ideologias, economias além das práticas de produção, preparação, consumo e 

descarte. Grande parte desses estudos abordam como os alimentos se relacionam com 

fenômenos sociais, como status, etnia, gênero e religião. 

Sob a abordagem processualista,nas décadas de 1970 e 1980, o foco na dieta e na 

subsistencia foram centrais à arqueologia da alimentção. As análises quantitativas de 

recursos, juntamente com avaliações nutricionais de populações passadas, caracterizaram 

os estudos alimentares. Embora as análises ecológicas e comportamentais, assim como as 

análises quantitativas continuem a ser um componente importante dos estudos 

arqueológicos, outras abordagens apareceram na década de 80 à medida que as 

arqueologias pós-processuais ou interpretativas (principalmente a arqueologia contextual 

de Ian Hodder) ganharam força (TWISS 2012). 

Os estudos de arqueologia da alimentação realizados por processualistas discutem 

práticas alimentares como parte de um sistema cultural adaptativo. Esses estudos são 

baseados na noção de Binford de que cultura é um meio extrasomático de adaptação ao 

meio e não de contingências históricas (BINFORD, 1962). Os arqueólogos processuais 

procuram fornecer uma explicação objetiva dos processos culturais passados como um 

objetivo considerado viável porque consideram que o comportamento humano é resultado 

de reações racionais e previsíveis aos estímulos sociais e ambientais. O papel do indivíduo 

na alimentação é, em geral, não abordado, e a ênfase é a reconstrução da subsistência 

comunitária. 

Atualmente há muitos arqueólogos que trabalham na arqueologia da alimentação 

que seguem abordagens pós-processualistas, afinal hoje há uma grande variedade de 

estudos interpretativos e críticos acerca das práticas alimentares. 

Nem o pós-processualismo nem o pós-estruturalismo procuram descobrir leis ou 

significados universalmente válidos, ambos insistem na importância da interpretação do 

contexto a partir do conceito de teoria de estruturação de Anthony Giddens (1984), onde as 

pessoas entendem as regras sociais que moldam suas vidas e manipulam essas regras, 

tornando-se mais reafirmante ou alterando a estrutura social existente. A diversidade das 

arqueologias pós-processuais faz com que muitos estudiosos se referiram a elas como um 

conjunto de abordagens críticas e interpretativas que geralmente compartilham a 
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característica básica descrita acima (TWISS 2015). As pesquisas de arqueologia da 

alimentação pós-processuais são, portanto, teoricamente variadas, mas unificadas por um 

foco na socialidade dos alimentos e não pela sua utilidade adaptativa. Os arqueólogos que 

seguem abordagens pós-processualistas não deixam de considerar os aspectos biológicos e 

ecológicos dos alimentos (ou não deveriam), afinal, o trabalho alimentar e a nutrição são 

distribuídos de acordo com fenômenos culturais, como papéis de gênero e status, crenças 

religiosas e normas de compartilhamento. 

Atualmente, nem todos os estudos de arqueologia da alimentação se enquadram 

na abordagem pós-processualista. O processualismo passou por várias mudanças ao longo 

do tempo. A partir das críticas feitas a muitos de seus postulados, houve mudanças de 

forma a tentar resolver os problemas teóricos. Essa abordagem (na verdade abordagens) 

que Hegmon (2003) denomina como arqueologias "processual-plus" também aborda temas 

de pesquisa comumente associados ao pós-processualismo (simbolismo, significado, 

gênero, poder, agência), assim como um grau de especificidade histórica, mas mantendo a 

inclinação teórica processual. Mas ainda assim alguns temas recebem uma maior atenção 

dos estudiosos de correntes teóricas específicas. 

Hoje a arqueologia da alimentação é extremamente heterogênea teóricamente, 

abrangendo uma ampla gama de abordagens processuais e pós-processuais. Essa 

diversidade é cada vez mais vista como vantajosa, uma vez que um número cada vez maior 

de pesquisadores reconhecem que tanto os aspectos ecológicos quanto os sociais dos 

alimentos são profundamente relevantes para a pesquisa arqueológica. 

 

1.2 A Zooarqueologia 

 
A zooarqueologia, além de ser subárea da arqueologia da alimentação, também 

faz parte da chamada arqueologia do ambiente. Embora ela seja indissociavel de uma ou 

outra categoria, cada zooarqueologo a classifica de acordo com sua corrente teórica e com 

o que está sendo abordado em sua pesquisa. 

De acordo com Albarella (2001) a arqueologia do ambiente é a área de estudo 

que busca a compreensão da ecologia das comunidades humanas através dos métodos da 

geoarqueologia, zooarqueologia e bioarqueologia. Esta área da arqueologia pode ser 

definida como o estudo da relação entre as sociedades humanas e o meio, com a paisagem 

natural como contexto de pesquisa arqueológica. 
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A pesquisa atual da arqueologia do ambiente aborda o comportamento humano 

estabelecido em um meio, incluindo as restrições sociais, espaciais, temporais, físicas e 

bióticas. Esta área investiga o sistema de aquisição de alimentos, 

processamento/preparação, distribuição, preservação, consumo e descarte. Sendo assim, 

essa área inevitavelmente pesquisa também, a relação das pessoas com o meio ambiente, 

situando os grupos como participantes nos sistemas ecológicos locais (WALLMAN 2014). 

De acordo com Reitz e Wing (2006) zooarqueologia é o estudo de restos de 

animais escavados em sítios arqueológicos. Seu objetivo é entender a relação entre os seres 

humanos e seu(s) ambiente(s), especialmente entre humanos e outras populações de 

animais. O objetivo principal da pesquisa zooarqueológica é aprender sobre as interações 

de seres humanos e animais e as conseqüências desse relacionamento para humanos e seus 

ambientes. 

A maioria dos restos de animais é o resultado de comportamentos humanos e não 

humanos complexos com recursos no meio ambiente, percepções culturais desses recursos 

e o repertório tecnológico utilizado para explorá-los. Por um lado, a exploração da 

mudança nas sociedades humanas é uma das áreas mais comuns da pesquisa 

zooarqueológica, mas muitos fatores geológicos, biológicos e históricos podem ser 

responsáveis por tais mudanças. Por outro lado, a estase é uma característica comum no 

registro zooarqueológico. Explicar a mudança cultural e a continuidade é complicado por 

essas interações, e é importante considerar os muitos usos dos animais e os diversos 

caminhos sobre os quais o animal passa até se tornar parte do registro arqueológico 

(REITZ E WING, 2006). 

A zooarqueologia é caracterizada por seu caráter amplo e interdisciplinar, o que 

torna difícil escrever uma revisão que cubra adequadamente todos os aspectos do campo. 

Esta diversidade pode ser atribuída à aplicação de muitos conceitos e métodos físicos, 

biológicos, ecológicos e antropológicos para o estudo de restos de animais em todo o 

mundo por estudiosos com uma ampla gama de interesses e orientações teóricas (REITZ & 

WING, 2006). 

Reitz & Wing (2001) denotaram que a disciplina é denominada de diferentes 

formas de acordo com a região e os objetivos de pesquisa. As autoras fornecem um breve 

resumo das nomenclaturas que aqui irei expor. De acordo com elas dentre os vários nomes 

utilizados para se referir ao estudo dos vestígios faunísticos, Zooarqueologia é, 

provavelmente, o termo mais utilizados nas Américas. Reflexo da perspectiva 
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antropológica de estudar restos de animais de sítios arqueológicos para informações sobre 

comportamento humano. 

O termo "arqueozoologia" é comumente usado por pesquisadores que trabalham 

na Eurásia e África, e enfatiza a natureza biológica dos restos de animais. Interpretada 

estritamente, "arqueozoologia" significa "zoologia antiga" ou "paleontologia" (LEGGE, 

1978). Embora argumenta que a "arqueozoologia" engloba os interesses zoológicos e 

arqueológicos, ela pode ser interpretada como o estudo dos animais antigos sem relação 

com o comportamento humano. Dois outros termos são usados ocasionalmente para 

descrever o campo: "etnozoologia" e "osteoarqueologia". 

Etnozoologia pode ser definido como o estudo das relações homem / animal a 

partir da visão emica do participante e não do ponto de vista (ético) do observador. Refere- 

se principalmente a estudos etnográficos de interações existentes entre humanos e animais, 

embora tenha incluído estudos de materiais arqueológicos. 

Uerpmann (1973) define a "osteoarqueologia" como o estudo de ossos de animais 

a partir de sítios arqueológicos por sua contribuição para a história cultural e econômica. A 

osteoarqueologia implica que apenas vertebrados são estudados e, portanto, invertebrados 

ou estruturas vertebradas, como escamas e dentes, não são incluídos. A maioria dos 

zooarqueólogos considera que tanto os vertebrados como os invertebrados são evidências 

importantes nos estudos de processos de formação de sítios, economias e condições 

ambientais, de modo que poucos utilizam o termo "osteoarqueologia", exceto em 

referência ao estudo da osteologia humana. O termo "paleoetnoozoologia" pode referir-se 

ao estudo do comportamento humano no passado usando restos de animais de sítios 

arqueológicos, bem como "paleoetnobotânica" para plantas (REITZ E WING, 2006). 

Há ainda o termo "bioarqueologia", que se refere ao estudo de restos de animais. 

Em algumas tradições acadêmicas, a bioarqueologia é um termo que se refere apenas ao 

estudo de restos humanos. Em outros, a bioarqueologia refere-se a todos os restos 

biológicos, animais humanos e não humanos, bem como plantas. A partir desta segunda 

perspectiva, a zooarqueologia é um componente da bioarqueologia e, em última instância, 

é uma disciplina da arqueologia do ambiente (REITZ E WING, 2006). 

Os primeiros estudos estavam relacionados às formas de datar os sítios com 

fósseis guias ou eram realizados quando alguém com interesse em biologia participava das 

excavações arqueológicas. Dentre estes, podemos destacar o veterinário suíço Ludwig 
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Rutimeyer, que influenciou muito a direção futura da zooarqueologia com seu relatório de 

1861 sobre peixes e animais domésticos em casas de lago suíças (CLASON, 1973, 1986). 

Os estudos de restos faunísticos continuaram a ser feitos somente por pessoas que 

eram da biologia e não tinham nenhum treinamento em antropologia e/ou arqueologia até 

Taylor (1948, 1972) propor que os estudos arqueológicos fossem feitos a partir de uma 

abordagem conjuntiva. Taylor ansiava por estudos holísticos sobre a relação entre pessoas 

e seu meio ambiente. Para estudar a subsistência humana, Taylor (1948) defendeu que os 

arqueólogos coletassem amostras faunísticas adequadamente e as estudassem. 

Os Projetos de estilo de campanha, como os da Ásia, contribuíram para o 

desenvolvimento de especialistas em zooarqueologia. Alguns desses projetos começaram 

no início do século XX, duraram muitos anos e escavaram grandes quantidades de 

material. As equipes, multidisciplinares, incluíam biólogos que trabalhavam no campo. Lá 

eles tiveram a oportunidade de aprender sobre o contexto dos restos faunísticos e fornecer 

conselhos sobre seu tratamento e recuperação. O contributo mais importante desses 

projetos pode ter sido o treinamento que eles forneceram para estudantes que 

eventualmente se tornaram líderes no campo. Como conseqüência desses 

desenvolvimentos, a Zooarqueologia tornou-se um campo reconhecido com maior 

participação nos estudos arqueológicos (REITZ E WING, 2006). 

As análises faunísticas foram então, o foco principal da arqueologia pré-histórica 

desde a virada do século 19, mas ela não se tornou uma especialização generalizada dentro 

da arqueologia histórica até a década de 1980 (LANDON 2005). Embora as pesquisas 

feitas em sítios históricos durante a década de 1970 tenha incluído análises de materiais 

faunísticos, a análise sistemática só começou a ser realizada na década de 1980. Desde 

então, a zooarqueologia se expandiu dentro da arqueologia histórica, abordando várias 

questões teóricas e históricas. 

No entanto, apesar dos avanços teóricos e metodológicos desenvolvidos através 

da pesquisa zooarqueológica, os estudos faunísticos ainda são anexados aos relatórios do 

sítio com pouca integração real ou são publicados como estudos separados (WALLMAN, 

2014). 
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1.3 A Zooarqueologia em Contextos Históricos 

 

 
Os zooarqueólogos que estudam os vestígios faunísticos históricos normalmente 

usam os mesmos métodos e passam pelos mesmos problemas que os zooarqueólogos que 

estudam amostras de outros períodos e locais. Dessa forma, o crescimento da 

zooarqueologia histórica tem sido moldado pelos padrões mais amplos de desenvolvimento 

da zooarqueologia. 

Robison (1987), em sua visão histórica, reconhece três períodos no 

desenvolvimento da zooarqueologia na América do Norte: um Período Formativo (1860s- 

1951), onde estudos zooarqueologicos eram feitos somente de forma assistemática; um 

Período de Sistematização (1951-1969), com o surgimento de especialistas na área; e um 

Período de Integração (1969-presente) (LANDON 2005).. O primeiro estudo de 

zooarqueologia em contexto histórico é o de Parmalee (1960), que estabeleceu uma data de 

início para a zooarqueologia histórica. 

À medida que a arqueologia histórica crescia durante a década de 1970, o número 

de análises de ossos de animais de locais históricos expandiu. A atenção de Deetz (1977) a 

"pequenas coisas esquecidas"
1
 e o interesse em alimentos passados, assim como as 

tentativas de reconstrução de modos de vidaajudaram a estabelecer análises faunísticas na 

arqueologia histórica. A zooarqueologia também se beneficiou da maior atenção às 

questões ecológicas e ambientais que vieram com a ênfase ecológica cultural da "nova 

arqueologia", de modo que a zooarqueologia histórica também se beneficiou da expansão 

geral da arqueologia histórica que veio com o rápido crescimento dos estudos de gestão de 

recursos culturais. Em um sentido muito prático, a zooarqueologia histórica geralmente 

ocorreu onde pessoas com fortes interesses na zooarqueologia trabalharam com pessoas 

que escavavam sítios históricos. À medida que o subcampo geral da zooarqueologia se 

tornou melhor estabelecido, o número de zooarqueólogos em tempo integral continuou a 

crescer. Muitos zooarqueólogos tendem a se concentrar em um período ou região 

específica (LANDON, 2005). 

Na década de 1980, zooarqueólogos concentraram seus trabalhos em conjuntos 

de períodos históricos, incluindo Elizabeth Reitz, Terrance Martin e Joanne Bowen. Bowen 

ajudou a estabelecer a arqueologia histórica publicando uma peça inicial que comparou 

evidências documentais e zooarqueológicas para criação de animais na Mott Farm 
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(BOWEN, 1975 APUD LANDON, 2005). Terrance Martin estudou uma variedade de 

amostras históricas de todo o Centro-Oeste dos Estados Unidos (BRANSTNER E 

MARTIN, 1987; MARTIN, 1986, 1987, 1990, 1991B APUD LANDON, 2005). 

Elizabeth Reitz no Museu da História Natural da Universidade da Geórgia fez 

mais do que qualquer outro no sentido de avançar o subcampo da zooarqueologia histórica. 

Reitz estudou conjuntos de todo o Sudeste dos Estados Unidos e acumulou um trabalho 

atualmente inigualável em zooarqueologia histórica (REITZ, 1986A, B, 1987, 1991, 

1994A,B; REITZ ET AL., 1985, 1987A,B, 1996; REITZ AND HONERKAMP, 1983; 

REITZ AND RUFF, 1994; REITZ AND SCARRY, 1985; REITZ ANDWING, 1999; 

REITZ AND ZIERDEN, 1991; APUD LANDON, 2005). Seu volume colaborativo de 

Arqueologia Histórica com Scarry integralizou o material zooarqueológico, os vestígios 

botânicos junto com os registros históricos e arqueológicos de forma sintética (REITZ E 

SCARRY, 1985; APUD LANDON, 2005). Ela também publicou muitas análises 

comparativas entre amostras provenientes de diferentes sítios arqueológicos (REITZ, 

1986A, 1987; REITZ ET AL., 1985; REITZ E ZIERDEN, 1991; APUD LANDON, 2005) 

e um dos poucos artigos que avaliam as realizações da zooarqueologia histórica nos 

Estados Unidos. O trabalho de Reitz geralmente inclui a experimentação com novas 

abordagens analíticas resultando quase sempre em contribuições substantivas que 

estabelecem o padrão dos estudos zooarqueológicos e direções para os futuros 

estudos.(LANDON,2005) Ela também fez, em conjunto com a Elizabeth Wing, um dos, 

senão o mais importante manuais de zooarqueologia. 

Apesar da maturação da zooarqueologia histórica nos Estados Unidos, ela ainda 

não alcançou a fase final de "Integração" de Robison (LANDON,2005), onde os dados 

arqueológicos são totalmente integrados ao corpo de relatos arqueológicos e utilizados 

como parte central da interpretação arqueológica. Os zooarqueólogos geralmente recebem 

coleções apenas depois que uma escavação é completa e sem informações necessárias para 

uma análise completa. Estudos de osso animal são freqüentemente anexados a relatórios 

com pouca integração real ou publicados como estudos separados. No Brasil pode-se dizer 

que a zooarqueologia não saiu do período formativo pois ela não é empregada com 

frequencia e há poucos zooarqueólogos especializados, sendo que estes estão concentrados 

na arqueologia pré-histórica. 

 

 
11 

Tradução livre de “In Small Things Forgotten” 
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Isso é um problema grave visto que a zooarqueologia não se limita, de forma 

alguma, a questões de práticas de subsistência ou reconstrução ambiental. Um aspecto 

valioso dos estudos zooarqueológicos é o seu potencial em fornecer uma visão de muitas 

das questões mais amplas que interessam os arqueólogos históricos. Em contextos 

históricos, é útil ver os ossos como parte de um sistema abrangente de produção, 

preparação, distribuição, consumo e disposição de alimentos. Gumerman (1997) mostrou 

que todas essas etapas estão interligadas com a economia política da sociedade e seus 

padrões de diferenciação social, criando oportunidades para estudar esses temas. Conectar 

contagens de ossos e dentes fragmentados a questões culturais complexas requer uma 

tradução interpretativa que se baseie em fontes biológicas, arqueológicas, históricas, 

etnográficas dentre outras. Isso se torna especialmente importante nas interpretações da 

variação social e do significado simbólico do alimento. Na arqueologia histórica, nossa 

compreensão do contexto arqueológico e histórico de uma amostra geralmente inclui 

informações detalhadas sobre a função de um sítio, as pessoas que o ocuparam, quando 

ocuparam a natureza básica das práticas de subsistência. Isso pode se estender a 

informações detalhadas sobre o contexto social, econômico, ocupacional, étnico ou 

religioso de uma família, o que aumenta o potencial interpretativo das montagens ósseas. O 

desafio é então, desenvolver nessas situações uma interpretação que faça mais do que 

simplesmente reiterar o que já sabemos sobre um sítio (WALLMAN, 2014). 

 

 
1.4 A Zooarqueologia da Diáspora Africana 

 

O foco das pesquisas arqueológicas realizadas em contextos históricos mudou a 

partir do trabalho de Ascher & Fairbanks (1971), ao chamarem a atenção dos arqueólogos 

para os grupos subalternos – no caso os escravizados –, os quais raramente tiveram a 

oportunidade de deixar registros escritos sobre si próprios. 

Os primeiros estudos zooarqueológicos de alimentos de plantations abordaram 

questões de subsistência dos escravos, muitas vezes focados na aquisição de animais 

silvestres por parte dos escravos para complementar a ração que era fornecida pelos 

proprietários. Os estudos nas diferenças alimentares entre as diferentes "etnias" ou "status" 

também foi o foco dos estudos desde o início (ASCHER E FAIRBANKS, 1971; CRADER 

1990; DEETZ 1995; OTTO 1984; REITZ ET AL., 1985; YENTSCH, 1994). Esses estudos 
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se concentram em como o status socioeconômico e o padrão étnico influenciam e/ou 

determinam o consumo de alimentos. 

De acordo com Singleton (1991, p. 171) o estudo dos restos de alimentos talvez 

tenha contribuído mais para a compreensão das condições de vida dos cativos do que 

qualquer outro tipo de vestígio arqueológico. Evidências em muitas plantations mostraram 

que os escravos usaram a caça e a pesca para aumentar a quantidade e a diversidade de 

alimentos para além das rações emitidas pelos proprietários. Porém há diferenças entre 

plantations costeiras, onde o uso de peixes, repteis e mamíferos aquáticos silvestres foram 

mais abundantes do que nas plantations interioranas, onde predominam aves e animais 

selvagens de pequeno porte. Tais fatos levantam a hipótese de que alguns escravizados que 

viviam nos sítios interioranos tenham sido designados como caçadores, enquanto os que 

viviam nos sítios costeiros utilizavam seu tempo livre para pescar e caçar. 

Mas Lev-Tov (2004) nota que havia diferenças na alimentação dependendo do 

ambiente em que os grupos escravizados viviam. Os que viviam em sítios próximos à costa 

tinham mais variedade de alimentos do que aqueles do interior. Essa diferença se dá 

principalmente pela prevalência de animais silvestres, tanto em número quanto em 

variedade. Porém, as diferenças no ambiente por si próprias não servem de explicação para 

essa discrepância, dado que no interior a caça é tão rica quanto na costa. Dessa forma, o 

autor formula a hipótese de que a organização de trabalho influencia nas possibilidades de 

escolhas do escravo. Dentre as diferenças destacam-se a grande presença de animais 

marinhos e uma maior variedade de espécies de veados nos sítios costeiros. 

Os pesquisadores que estudaram a subsistência afro-americana tentaram avaliar 

se os hábitos alimentares dos africanos foram alterados ou mantidos no repressivo sistema 

escravista e nos ambientes americanos. De acordo com Ferguson (1992), pelo menos para 

algumas das plantations costeiras da Carolina do Sul, havia um forte grau de continuidade 

nos alimentos africanos. 

Muitos dos animais silvestres achados em contextos de senzala poderiam ter sido 

capturados com armadilhas, redes ou armadilhas em alguma combinação de colheita 

proposital e oportunista (MCKEE, 1987; SYMANSKI E MORAIS JR. 2016). Afinal, a 

rotina dos cativos não deixava muito tempo livre. Podemos observar isso através de um 

relato de meados do século XIX, a respeito da frequência alimentar dos escravizados de 

uma fazenda do Major Mascarenhas, no centro de Minas Gerais, que chegou a possuir mais 

de centena e meia de escravos de ambos os sexos (FRIEIRO, 1982). 
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De acordo com esse relato, um sino despertava os cativos antes do romper do sol. 

Formados então em fila no terreiro, eles eram contados pelo feitor e por seus ajudantes. 

Logo a seguir rezavam uma oração que era repetida por todos. Era então feita a 

distribuição do alimento da manhã para cada cativo. Após comerem, partiam para as roças 

e imediatamente começavam o penoso labor. Às 8 horas chegava o almoço, trazido por 

escravas, composto principalmente de feijão cozido com gordura e misturado com farinha 

de mandioca. Às duas da tarde era feito o jantar: feijão com angu e couve. Somente duas 

vezes por semana os cativos recebiam um pedaço de carne. Ao pôr do sol, os escravizados 

regressavam à fazenda e, passada a revista pelo feitor, cada um recebia um prato de canjica 

com rapadura. 

Reitz et al. (1985) descobriram que era comum o consumo de animais silvestres 

pelas populações escravas que viviam nas plantations costeiras norte-americanas. Em seu 

estudo ficou evidente que os cativos não se restringiam à ração oferecida, buscando por 

meios de diversas estratégias garantirem que outros itens alimentares estivessem 

disponíveis. Luís da Câmara Cascudo (2011) relata que na África a caça era, além de 

trabalho, um divertimento que inspirava orgulho e dignidade. De acordo com o autor, 

Congo quer dizer “caçador”, e vários animais, a exemplo do crocodilo, eram dignos de 

menção de consumo. A maioria das pesquisas zooarqueológicas realizadas em contexto de 

senzala revelaram uma grande quantidade de restos de fauna silvestre, tanto de animais 

marinhos quanto de animais terrestres. Desse modo não seria estranho que os cativos 

tivessem um apreço pela carne caçada. 

No entanto, a situação dos africanos e dos afro-americanos escravizados no Norte 

dos Estados Unidos foi diferente. Em geral, há menor procura por animais silvestes. As 

amostras faunísticas da Casa Royall em Massachusetts e Sylvester Manor em Nova York, 

são fortemente dominadas pelos restos de gado, porcos e ovelhas, com poucos animais 

silvestres presentes (NEWMAN E LANDON, 2002; SPORTMAN, 2003). 

Embora seja evidente que a caça e a pesca tenham sido importantes para os cativos, 

ainda assim a carne de boi e de porco foram as duas fontes mais importantes de carne 

emitidas em rações de plantations. Quantidades são difíceis de serem analisadas, 

especialmente porque elas eram distribuídas já desossadas. Os escravos geralmente 

recebiam cortes de baixa qualidade, mais comumente as carnes das patas e cabeças. Dessa 

forma é provável que eles consumissem esses cortes em ensopados. Por isso é tão 

importante que a análise zooarqueológica seja feita junto com análise de outros materiais 
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ligados ao universo da alimentação, como as louças e cerâmicas (SYMANSKI; MORAIS 

JUNIOR, 2016). 

Na plantation Monticello, localizado no estado de Virginia, EUA, há uma boa 

evidência de variação nos cortes de carne emitidos para um grupo de escravos. Crader 

(1990) comparou os vestígios faunísticos de três contextos em Monticello. Dois de 

senzalas e um de um trash-pit da casa grande. Uma das habitações dos escravos apresentou 

cortes com maior quantidade de carne e de melhor qualidade, além de ossos de porco com 

marcas de corte de modo que sugere a preparação de assados, antes do que cozidos ou 

ensopados. Este padrão é bastante diferente da amostra da outra senzala, sendo mais 

parecido com a amostra da casa grande. Embora possa haver uma maior autonomia dos 

cativos nessa área, existem outros fatores que também podem explicar esse fato. 

Temos o conhecimento pela historiografia de que os escravos criavam alguns 

animais domésticos, fato também evidenciado por escavações arqueológicas. Alguns 

senhores provisionavam os escravos, enquanto outros os encorajavam a plantar, caçar e 

preparar seu próprio alimento. No Brasil não era diferente. Ciro Cardoso (1987) já tratou 

sobre a questão dos senhores concederem lotes para seus escravos para a produção de 

alimentos para consumo próprio, o que ele chamou de “brecha camponesa”. A criação de 

animais pelos cativos estaria diretamente relacionada ao cultivo de uma roça, já que esta 

serviria para animais como galinhas e porcos. 

A primeira investigação de uma senzala foi feita na Geórgia por Ascher e Fairbanks 

(1971). Eles sugerem que a população escravizada conseguiu adicionar proteína de 

proporções consideráveis à sua dieta, através da caça e na pesca. Em uma das primeiras 

comparações de dietas dentro de uma plantação, Otto (1984) foca seu estudo no status em 

Cannon's Point Plantation, St. Simons Island, Geórgia. Ele estuda três áreas de atividade na 

plantation onde viviam os habitantes de classes sociais diferentes: os brancos de classe 

alta; os feitores brancos da classe média e escravizados negros de classe baixa. Ele pode 

observar que as diferenças de classes influenciaram os vestígios faunísticos, sendo possível 

reconhecer diferenças entre essas três categorias de status. 

Embora esses estudos forneçam uma visão importante sobre a vida cotidiana dos 

escravos, o objetivo da recente arqueologia dos alimentos é superar o estudo da 

subsistência dos escravos e essa vaga noção de "status" nos locais de plantação, afim de 

investigar os processos mais complexos de formação de identidade, significado, 

simbolismo e poder envolvidos na aquisição, preparação e consumo de alimentos 
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(WALLMAN, 2014). Porém, para que tal objetivo seja alcançado, é necessária uma maior 

integração entre os dados que os diferentes vestígios fornecem, pois somente a partir de 

uma análise holística será possível tratar com seguranças dessas questões simbólicas. 

O foco das pesquisas, além de serem o que as pessoas comiam para sobreviver, 

deve ser também como as pessoas consomem, bem como o significado e o simbolismo 

ligados à alimentação que está inserido em costumes culturais, relações sociais e em nossa 

performance de identidade. Além disso, o estudo de alimentos e restos faunísticos, em 

particular nos contextos racializados, como em plantations, permite analisar como os 

alimentos podem se tornar uma ferramenta de poder e de estigmatização para o grupo 

dominante (WALLMAN, 2014). 

Com a intenção de avançar além dos estudos de "status", os zooarqueológos que 

trabalham em plantations começaram a abordar questões de poder, resistência e mais 

freqüentemente o processo de formação de identidades. Semelhante aos desenvolvimentos 

em estudos antropológicos culturais da diáspora africana, os zooarqueólogos começaram a 

abordar processos de crioulização dentro de plantations. De acordo com Wallman (2014), 

os esforços para entender os alimentos sob condições de escravidão revelam a exploração e 

o consumo ativo e deliberado de animais e plantas da Europa, América e, às vezes, da 

África e sua formação em um padrão de subsistência "crioula" afro-caribenha. 

Ferguson (1992) argumenta que os esforços das comunidades escravizadas para 

criar e manter uma identidade cultural separada uma das outras também é uma forma de 

resistência. Seguindo essa linha, Scott (2001) estudou os restos faunísticos da Nina 

Plantation em Louisiana, com o objetivo de abordar as relações sociais e a estrutura de 

poder utilizando os dados históricos e arqueológicos para demonstrar que as posições 

socioeconômicas e as preferências alimentares étnicas influenciaram o consumo de 

alimentos por parte de todos os grupos. 

Da mesma forma, McKee (1999) analisou amostras faunísticas de três senzalas de 

diferentes plantations, todas localizadas no estado da Virgínia, visando discutir o papel dos 

alimentos nas relações sociais. Ele examina as formas de subsistência dos escravos nas 

plantations, que incluía as rações distribuídas pelos proprietários, as hortas cedidas aos 

cativos e a caça e pesca feitas também pelos escravos em seus tempos livres. Para obter 

uma compreensão completa dos hábitos alimentares dos escravizados, McKee (1999) 

examinou os registros históricos do suprimento de alimentos afim de investigar a produção 



27 
 

 

 

 

de alimentos dirigidos para os proprietários, a distribuição de rações, a produção de 

alimentos direcionados para os cativos e os usos sociais dos alimentos. 

Através de uma investigação de vestígios arqueológicos, Young (1997) examina 

como os escravos enfrentaram riscos na plantação de Locust Grove no Kentucky. De 

acordo com ela, os cativos trabalharam de forma a minimizar alguns dos riscos que 

enfrentavam ao formar fortes laços familiares e comunitários, reforçados por reciprocidade 

generalizada, produzindo excedentes através da criação de seus próprios gados e hortas, 

além de ter manter uma forte união através da prática religiosa. Assim como Slenes (2011 

[1999]), ela sugere que “família” e “comunidade” se tornaram sinônimos entre os cativos, 

de forma que eles trabalharam de forma mutualística, ajudando uns aos outros a 

(sobre)viver na condição de escravo no sistema escravista. Na pesquisa feita na plantation 

Saragossa, no Mississippi, por Young (2001), ficou evidente que havia uma necessidade de 

um sistema social que, embora fluido, era forte e confiável de modo a criar e manter 

famílias e comunidades. A família escrava e a comunidade da senzala eram instituições 

sociais básicas que auxiliavam os cativos a lidar com os riscos ao viverem como tais no 

sistema escravista e inclusive isso pode ter influências sobre as formas como eram 

divididas os alimentos dentro da comunidade de escravos. 

As pesquisas sobre a alimentação de povos escravizados na América do Norte e no 

Caribe, têm, assim, se concentrado em questões amplas de acesso a alimentos, alimentos 

como expressões de identidade cultural, e na alimentação como um meio de controle 

social. Recentemente, alguns pesquisadores começaram a abordar a forma como os 

alimentos são gerados em diferentes contextos temporais e espaciais. Um exemplo é o 

estudo da Wallman (2014), em que ela analisa os vestígios faunísticos da senzala da 

plantation de Créve Cour, na ilha de Martinica, pela perspectiva da teoria da prática, 

descobrindo assim as estratégias de resistencia que eram empregadas pelos cativos de 

modo a tentar a mudar a estrutura vigente. 

No Brasil não há ainda estudos sistemáticos de vestígios faunísticos encontrados 

em contextos de senzala. Os únicos trabalhos realizados até o momento são os do Colégio 

dos Jesuítas de Campos dos Goytacazes (MORAIS JR., 2015; SYMANSKI E MORAIS 

JR., 2016). Isso é reflexo da falta de trabalhos zooarqueólogicos dentro da arqueologia 

hihstórica. Espero que com esse trabalho esse quadro mude, visto que, como já dito, a 

zooarqueologia pode contribuir muito na compreensão do contexto arqueológico e dos 

modos de vida de populações do passado. 
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CAPÍTULO 2 – Histórico do Colégio dos Jesuítas 

 

2.1. Introdução 

 
Neste capítulo irei abordar a história da colonização da planície de Campos e o 

processo de formação da Fazenda do Colégio onde foram realizadas as escavações 

arqueológicas. Primeiro, será descrito o processo de colonização da região do norte 

fluminense, desde a chegada dos primeiros colonizadores, discutindo as atividades 

econômicas empregadas na região. Em seguida, será descrito os objetivos e justificativas 

da inserção da Companhia de Jesus na região, e o processo de construção da Fazenda do 

Colégio. Com base em informações apresentadas pela historiografia e por relatos de 

viajantes do século XVIII e XIX, irei descrever as características estruturais da Fazenda e 

sua importância no cenário local. Por fim, a análise recairá sobre o escravismo em Campos 

dos Goytacazes e no Colégio dos Jesuítas. 

 

 
2.2 A colonização dos Campos dos Goytacazes 

 

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

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

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

assim como Goitacás e Guarus (SILVA NETO, 2007). De acordo com registros históricos, 

em 1531, Pero de Góes Vasconcelos recebeu em donataria a chamada Capitania de São 

Tomé, onde fundou, em 1538, a Vila da Rainha, primeiro núcleo colonizador. Com o 

fracasso de suas tentativas de ocupação, resultante de sua falha ao negociar com os 

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

abandonada. 

Sessenta anos mais tarde, um de seus descendentes, Gil de Góes, aportou na 

capitania com sua família com o objetivo de reerguer a capitania. Ao ter dificuldades em 

estabelecer a vila, Góes renunciou à donataria e, em 1619, as terras e títulos foram 

passados à Coroa Portuguesa. 

Em 1627, as terras foram concedidas pela Coroa 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 



29 
 

 

 

 

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). Tomaram posse das terras somente em 1632, quando levaram aos Campos 

dos Goytacazes “uma vaca, treze novilhos e três touros” (OSCAR, 1985), onde fizeram 

três currais, sendo entregues à vigilância de índios e escravizados. 

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, dividindo 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, ½ 

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

FARIA, 1998). 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 intensos conflitos devido à diferentes interesses nos campos 

do Paraíba do Sul. Enquanto o “problema indígena” era controlado pelas ordens religiosas, 

que promoviam a “pacificação” através do controle e da catequização, a expansão dos 

currais e a ocupação do território campista tornava-se cada vez mais densa por parte dos 

colonizadores. 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. 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 havendo implementação de engenhos e canaviais 

(SUGUIMATSU, 2012). 

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

atividade econômica. Para alguns historiadores (LAMEGO, 1945; BERNARDES, 1957), 
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esta preferência estava relacionada à existência de índios que eram considerados bravios, e 

o fácil transporte dos animais apresentava uma grande vantagem frente à agricultura. Para 

Faria (1998), os fatores geográficos, econômicos e políticos também foram determinantes 

na implementação da prática. Afinal, os campos são verdadeiros pastos naturais, sendo 

assim um fator geográfico que favorece 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 visto que sua mobilidade representava uma garantia no caso de 

expulsões. 

Quando o norte fluminense foi dividido 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). A cana-de-açúcar, introduzida no Brasil por volta de 1526, tornou-se o principal 

produto brasileiro após de 1549. Nessa época, existiam três tipos de engenhos: o engenho 

real, o engenho a tração e a engenhoca, diferindo-se, ainda, pela quantidade de arrobas 

produzidas (SUGUIMATSU, 2012). 

O norte fluminense foi ocupado por pequenas e médias propriedades e 

caracterizava-se pelo uso da engenhoca e pelo pouco capital empregado (OSCAR, 1985; 

PINTO, 1995), com algumas poucas exceções. Entre elas, a Fazenda do Colégio, dos 

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

Asseca e a fazenda do Morgado, dos herdeiros de Miguel Ayres Maldonado (um dos sete 

capitães). Nessas grandes propriedades, a cana-de-açúcar foi implementada tornando-se a 

principal atividade econômica na planície de Campos no século XVIII. 

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

canaviais nesse período, destaca-se, de acordo com Sheila Faria (1998), a maior segurança 

do domínio de terras mesmo não sendo o proprietário legal. Segundo a historiadora, há 

ainda três outros fatores: a decadência da produtividade açucareira no recôncavo da 

Guanabara, que possibilitou maior fluxo de capitais e o redirecionamento de investimento 

para outras áreas; 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” (ibidem), e a expulsão dos 
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jesuítas (1759), cujas terras, destinadas à criação de gado foram leiloadas por particulares, 

que as transformaram em grandes canaviais. 

 

 
2.3 A formação e história da Fazenda do Colégio 

 

 
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 

gentios. Os primeiros jesuítas enviados ao Brasil chegaram à Bahia em 1549, 

supervisionados por Manuel da Nóbrega e acompanhados do primeiro Governador-Geral 

Tomé de Sousa. Eles foram enviados para coibir os abusos dos capitães donatários, ajudar 

as capitanias nos casos de guerra contra inimigos (índios ou estrangeiros invasores), 

fiscalizar a aplicação dos direitos da Coroa e zelar pela conciliação dos colonizadores 

(LEITE, 1938; ZERON, 2011). Os jesuítas fundaram estabelecimentos-base, como 

feitorias, seminários e colégios. Estes últimos podem ser definidos 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” 

(CASTELNAUL’ESTOILE, 2006). 

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

ser verificada pelos dados numéricos. Em 1749, havia 728 colégios espalhados pelas 

colônias portuguesas, dos quais 150 eram seminários especializados na formação de novos 

missionários e evangelizadores (MARCH, 1988). 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). 

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

de Janeiro 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 suas políticas de com os 

índios Goytacazes foram determinantes na defesa do distrito contra a invasão dos 

holandeses. Como, porém, algumas das terras já haviam sido destinadas aos sete capitães, 

os padres receberam apenas ¼ do que almejavam. No vasto domínio que receberam, 
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organizaram três grandes propriedades de gado e açúcar: Fazenda dos Campos dos 

Goytacazes (Fazenda do Colégio dos Jesuítas), Fazenda de Campos Novos e Fazenda de 

Macaé (ibidem). 

A Fazenda do Colégio foi construída em meados do século XVII. O Solar seguiu a 

planta padrão dos colégios jesuítas: quatro alas, das quais uma era ocupada pela igreja, e 

um pátio interno (SUGUIMATSU, 2012). A propriedade estendia-se desde as “distantes 

praias do Furado e São Tomé”, alcançava a Lagoa de Cima, indo em direção ao sul, 

abarcando toda a região da 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). 

 

Figura 1: Recorte da folha topográfica de Campos dos Goytacazes indicando a localização do 

Colégio dos Jesuítas (SYMANSKI, 2012). 

 
À 400 km de distância 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 atividades nas terras da Fazenda foram destinadas, primeiramente à criação de 

gado, pois até o século XVII o cultivo da cana pelos padres era recriminado, já que poderia 
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ser interpretado como uma violação à lei canônica sobre as atividades econômicas aceitas 

(SUGUIMATSU, 2012). 

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

expulsão da Companhia pelo Marques de Pombal em 1759, a fazenda tornou-se a maior 

produtora entre os Colégios produtores de cana. 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 (ibidem). 

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

187.953$130 réis tendo adquirido uma das fazendas mais produtivas da Baixada Campista. 

Em 1780, a fazenda tinha o número considerável de 1.482 escravos. No ano da 

arrematação, a fazenda havia 1.600 escravos e 18 a 20 mil cabeças de gado de acordo com 

o viajante Monsenhor Pizarro e Araújo. 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). Na época, o engenho do Colégio fabricava 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 tinha 

olaria, cuja produção atendia à exigência sempre crescente da construção de inúmeras 

casas nos limites do latifúndio (MARCH, 1988). 

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

1835, 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). 

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

Colégio dos Jesuítas em 1819, há menção de 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). 

O pátio, que tinha “cerca de 360 passos de comprimento por 250 de largura” era 

delimitado pela senzala, que tinha o formato de U com a boca virada para a casa grande, e 

pela fachada da igreja e do convento. No meio, havia uma casa, “sem dúvida construída 

pelos jesuítas para recreação dos índios e dos negros” (ibidem). O engenho era voltado 
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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 (SUGUIMATSU, 2012). 

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 de documentos registrados. Sabe-se, contudo, que a grande Fazenda foi repartida entre 

os dois herdeiros de Sebastião Barroso: Maria Carolina e seu marido; 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 

escravos (SYMANSKI, 2012). 

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

acentuava-se a crise de superprodução do mercado açucareiro. 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. A 

Fazenda e os seus bens foram hipotecados e, em seguida, leiloados. O arrematador, Victor 

Sence 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 

(SUGUIMATSU, 2012). 

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). Atualmente o Solar abriga, desde 2001, o Arquivo Público 

Municipal de Campos (SYMANSKI, 2012). 
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2.4 O escravismo nos Campos dos Goytacazes 

 

 
A fase inicial, em que a pecuária e os primeiros engenhos, de pequeno porte e ainda 

artesanais, caracterizava-se em parte, pela escassez de escravos e de recursos, com exceção 

das grandes fazendas dos jesuítas, beneditinos e dos Assecas, 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). A 

economia açucareira dependia do braço africano da mesma forma que o tráfico dependia 

do açúcar e de seus derivados para se concretizar. 

Na 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 (SUGUIMATSU, 

2012). 

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, 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). Havia ainda a argumentação 

de que a vinda dos africanos para o Brasil como única forma dos negros se tornarem 

cristãos. Ainda que a escravidão fosse permitida e justificada, alguns relatos indicam que o 

tratamento dos padres católicos aos seus cativos era distinto do praticado por muitos 

senhores de escravos. Leite (1938) descreve que era “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”, embora não especifique quais regalias eram essas. 

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. 

(SUGUIMATSU, 2012). 

A ideia de uma escravidão suave surgiu a partir de Gilberto Freyre (2001; 1933) com 

a publicação de Casa Grande & Senzala. Escrita num contexto de implementação de uma 

agenda nacionalista, a obra argumenta a contribuição racial e cultural do negro à formação 
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da cultura brasileira. No entanto, a senzala e o trabalho escravo pouco foi tratado em sua 

obra. Contrapondo a visão de Freyre, Gorender afirma que a escravidão no Brasil foi 

marcadamente mercantil, a partir de uma exploração impiedosa do escravo com o fim de 

produzir os bens demandados pelo mercado europeu (GORENDER, 2000). O relato de 

Saint-Hilaire, de 1818, sobre as relações de produção nas pequenas propriedades da 

planície de Campos na época apóia a afirmação de Gordender: 

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, apud: OSCAR, 1985). 

Em 1818, a população de Campos era de 31.917 habitantes, dos quais 17.357 eram 

escravos e 14.560 pessoas livres (OSCAR, 1985). Em 1835, o número de escravos no 

Município de Campos aumentou para 30.595, num total de 51.718 habitantes. 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 (PINTO, 

1995). 

A demanda por escravizados nos canaviais de baixada campista fizeram com que 

vários comerciantes ligados ao tráfico, transferissem suas atividades para os portos do 

norte fluminense, que então passaram a receber navios negreiros oriundos da África 

(OSCAR, 1985). Esses cativos que chegavam em Campos recebiam um tratamento 

considerado “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, apud: OSCAR, 1985). 

De passagem por Campos em 1859, Charles Ribeyrolles (1941, apud:  OSCAR, 

1985) descreve 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”. 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 
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negros trabalhavam dia e noite, revezando-se de quatro em quatro horas, sobrando o 

trabalho das caldeiras para os mais fortes. (SUGUIMATSU, 2012) Antônio Muniz de 

Souza, que visitou o norte fluminense entre 1827 e 1828 também relatou a jornada de 

trabalho dos cativos. De acordo com ele os escravos são chamados para o serviço às duas 

horas da manhã, outros às três e bem poucos às quatro. Trabalham até o amanhecer e 

almoçam nos campos de trabalho quando há almoço. Às duas horas eles jantavam e 

continuavam no serviço até a meia noite (MUNIZ DE SOUZA, 1834 apud: OSCAR, 

1985). 

Durante os anos finais do escravismo no Brasil, de 1850, quando o tráfico negreiro 

foi proibido, até 1888, ano da abolição, várias 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 (SUGUIMATSU, 2012). Em 1887, a opinião pública 

de Campos já era favorável aos abolicionistas. 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). Na Fazenda do Colégio, a população 

cativa foi alforriada antes do treze de maio e, após o ato da liberação, ofereceu 

espontaneamente ao seu ex-senhor, um ano de trabalho gratuito (MARCH, 1988). 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). 

Podemos perceber que nos relatos não indiquem a prática da violência explícita, 

como o açoite, no Colégio. Ainda assim há várias menções a violência psicológica e física, 

visto que o exaustivo trabalho e a privação da alimentação afeta tanto a saúde do corpo 

quanto a saúde mental. A arqueologia pode, a partir da análise dos vestígios materiais, 

entender as estratégias de resistência desenvolvida pelos cativos a essas práticas violentas. 
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CAPÍTULO 3 – O contexto arqueológico 
 

Neste capítulo irei detalhar como as escavações arqueológicas ocorreram e quais 

foram a metodologia de escavação. É necessário estar atento ao método de coleta dos 

vestígios, pois diferentes metodologias implicam em mudanças na amostra faunística, 

principalmente na quantidade de espécimes de tamanho reduzido. Sendo assim, a análise 

de animais de pequeno porte é diretamente afetada pela metodologia utilizada nos 

trabalhos de campo, tornando a sua descrição necessária. As informações aqui expostas 

foram retiradas do relatório de campo do coordenador do projeto, Luís Symanski. 

 

3.1 : A escavação arqueológica 

 

As escavações arqueológicas na senzala do Colégio dos Jesuítas focaram em 

analisar a área do pátio e das áreas adjacentes à estrutura da senzala. As escavações 

aconteceram em dois locais, um a cerca de 45 metros a noroeste do Solar, referente a área 

de deposição de refugo de seus antigos ocupantes, e outro a 80 metros a norte da sede local 

onde fica a extremidade noroeste da senzala (SYMANSKI, não publicado).  

No local referente à senzala foram abertas, duas trincheiras paralelas, cada qual 

subdividida em quadrículas de 1m². A primeira (NW 8.1) com 9 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 metro. As trincheiras foram abertas com o objetivo 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, 

para assim realizar um estudo sobre as possíveis diferenças de práticas nos ambientes 

domésticos internos e externos (SUGUIMATSU, 2012). 



39 
 

 

 

 

 

Figura 2: Fotografia aérea do Solar do Colégio do ano de 1980, com indicação das áreas escavadas. O 

tracejado vermelho diz respeito ao traçado da senzala. Originalmente havia outra ala no lado norte da igreja, 

que dava simetria ao conjunto arquitetônico e o centralizava frente à senzala (acervo do Arquivo Público de 

Campos). 

 

As duas trincheiras foram rebaixadas em níveis de 10 cm, para que houvesse um 

entendimento geral do conteúdo, tanto acerca da distribuição espacial quanto da 

integridade do registro arqueológico. À medida que as primeiras quadrículas foram 

rebaixadas, foi verificado que os traços do impacto da ação 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.(SUIGMATSU, 2012) 

Abaixo dos 25 cm de profundidade, os vestígios apresentaram um maior grau de 

integridade. Ambas as trincheiras foram rebaixadas até o nível estéril, que variava entre 40 

a 50 cm de profundidade (SYMANSKI, não publicado). 
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Figura 3: Detalhe das áreas de escavação da área da senzala, abertas a partir das trincheiras NW8.1 e NW8.3. 

 
 

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 vestígios que não fossem 

materiais construtivos, 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 os alicerces não tenham sido ali encontrados. Nas quadrículas 93, 

94 e 95 foi encontrada uma grande densidade de artefatos, especialmente nos níveis onde 

apareceram materiais mais íntegros, apresentando grandes fragmentos ósseos junto com 

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. A área de 

15 m² foi rebaixada através do uso da enxada até o nível 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), na trincheira NW 8.3 a ocorrência 

de material construtivo foi escassa. As evidências indicam que esta área tratava-se de um 

espaço adjacente à extremidade noroeste da senzala, estando, portanto, fora do espaço de 

suas edificações (SYMANSKI, não publicado). 
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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. Com o objetivo de 

evidenciar a então denominada “feição 1”, foram abertas quadrículas adjacentes. A feição, 

que estava a uma profundidade média de 31 cm, estendeu-se então das quadrículas 63 a 15 

e ocupou a área de aproximadamente 15 m2. Na camada mais abaixo, foi verificada grande 

quantidade de artefatos pouco fragmentados. Essa composição de telhas, ossos e artefatos 

estendeu-se até a profundidade média de 50 cm, chegando até a profundidade estéril 

(SYMANSKI, não publicado). 

 

Figura 4: Detalhe das áreas de escavação abertas nas quadras NW3.8 e NW2.8, referentes ao 

espaço de deposição de refugo dos ocupantes do solar. 

 

Com relação à área de deposição de refugo dos ocupantes do solar, foram abertas 

duas áreas de escavação, na área das quadras NW2.8 e NW3.8. A área da quadra NW3.8 

foi a primeira a ser escavada, sendo inicialmente aberta uma quadrícula de 1 m², a 

NW3.8q1. Tendo essa quadrícula como centro, foi, a seguir, aberta uma trincheira de 6 
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metros de comprimento por meio de largura na orientação leste-oeste, sendo, 

posteriormente, adicionada outra trincheira transversal, de 4 metros de comprimento por 

meio de largura. 

 
Esta estratégia foi empregada com o propósito de identificar áreas com maior 

densidade de material arqueológico de subsuperfície, de modo que estas guiassem a 

expansão da área de escavação. As trincheiras foram rebaixadas até os 40 cm de 

profundidade, porém apresentaram uma reduzida quantidade de material, de modo que foi 

julgado contra-produtivo expandi-las como área de escavação. Optou-se, assim, por 

investir na quadra NW2.8, que apresentou uma discreta concentração de material de 

superfície em seu setor sudeste. Foi inicialmente aberta uma quadrícula de 1m² no local de 

maior concentração de material de superfície. Devido à ação do arado, os primeiros 25 cm 

foram rebaixados direto, com enxadas. A partir de então o rebaixamento foi feito por níveis 

arbitrários de 10 cm, com colher de pedreiro. A quadrícula 22 apresentou, aos 25cm de 

profundidade, uma concentração de fragmentos de porcelana européia que formavam parte 

de um prato. Nas quadrículas 22, 32, 23 e 33 foi evidenciada, a partir dos 25 cm de 

profundidade, outra camada de telhas. Esta camada apresentou uma espessura média de 5 

cm, e, do mesmo modo como aquelas evidenciadas nas quadras NW8.2 e NW8.3, teve o 

propósito de encobrir o refugo que havia sido, neste caso, diretamente depositado sobre a 

superfície (SYMANSKI, não publicado). 

Nesta área de deposição foi aberto um total de 9m² de área escavada, com as 

quadrículas sendo rebaixadas até atingir o nível estéril à cerca de 40 cm. Embora a 

superfície escavada tenha sido bastante reduzida em comparação às duas outras unidades 

escavadas na área da senzala, foi suficiente para recuperar uma amostra significativa de 

material arqueológico referente ao período entre o final do século XVIII e meados do 

século XIX, incluindo grande quantidade de porcelanas européias, louças inglesas, e 

material ósseo, predominando ossos de bois (SYMANSKI, não publicado).  Ainda 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 

(SUIGMATSU, 2012). 
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3.2 Curadoria 

 

 
Na etapa de laboratório, os sacos foram renumerados seguindo um modelo de três 

numerações. O primeiro número, “1”, correspondente à etapa de escavação da Fazenda 

Colégio dos Jesuítas. O segundo número, que vai de 1 a 53, indica à quadrícula onde foi 

encontrado o material, iniciando na quadrícula 100 do ponto NW 7.1 e finalizando na 

quadrícula 64 do ponto NW 8.3. E o terceiro número, variando de 1 a 3, indica o intervalo 

de profundidade em que os vestígios foram encontrados, no qual: “1” variou de 0 a 20 cm a 

partir da superfície do solo; “2” de 20 cm a 30 cm; “3” de 30 a 50 cm. Com a nova 

numeração, os materiais foram separados e realocados em outras embalagens, de acordo 

com a categoria material. Depois de separados, os materiais foram contabilizados, pesados 

e medidos (SUGUIMATSU, 2012). 
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CAPÍTULO 4 – Metodologia 
 

As investigações arqueológicas realizada no ano de 2012 no Colégio dos Jesuítas 

recuperaram mais de 6.000 artefatos. As escavações foram feitas tanto em áreas de 

ocupação definitivamente associado à comunidade escravizada quanto na área de 

deposição de refugo dos habitantes da casa grande, porém o foco da pesquisa foi na área 

referente à senzala. Para realizar uma avaliação diacrônica das vidas da comunidade 

escrava, é necessário estabelecer datas mais específicas associadas a cada área de 

ocupação. Neste capítulo, irei descrever tanto a metodologia utilizada por Symanski para a 

datação dos artefatos encontrados nos níveis arbitrários escavados, quanto os métodos 

utilizados na análise dos vestígios faunísticos. Irei discutir as razões que me levaram a 

preferir um determinado método quantitativo e suas consequências para a análise. 

 

 
4.1 Cronologia dos vestígios arqueológicos 

 

A fórmula para calcular a data média de ocupação dos sítios históricos foi 

desenvolvida por Stanley South (1977). O cálculo é feito a partir de dados quantitativos, 

utilizando a frequência dos diversos tipos de louças, o número de tipos diferentes e as datas 

de produção inicial e final das cerâmicas. 

A data média de cada tipo é estabelecida calculando a média aritmética entre a sua 

data inicial e a sua data terminal de produção. O número de fragmentos ou vasos de cada 

tipo de cerâmica é então multiplicado pelas datas medianas de produção para cada 

variedade. O produto é dividido pela frequência total de fragmentos ou peças de cada 

contexto (SYMANSKI, 1996). A data calculada é postulada para representar a data média 

da ocupação da área ou nível escavado. 

Embora esta técnica tenha permanecido um método padrão para datação na 

arqueologia histórica por 40 anos, é necessário delinear suas limitações e potenciais 

problemas. Altas taxas de fragmentação e as diferentes práticas de descarte influenciarão 

na frequênciade amostras presentes para cada tipo de cerâmica. Embora a contagem de 

peças seja a ideal para que seja feito o calculo da datação média, geralmente é difícil 

encontrar vestígios que não estejam muito fragmentados. A produção das cerâmicas, assim 

como sua popularidade no mercado também afetarão as amostras. Nem sempre a produção 

dos tipos de louças segue a lógica de South (1972) que propões que sua produção no tempo 
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forma uma curva de sino. De fato há casos em que tipos de louças apresentaram uma maior 

popularidade no mercado ou uma produção mais intensa em um período mais próximo do 

início ou do final de sua produção. A louça Shell Edge, por exemplo, teve sua produção 

interrompida no seu pico de consumo (SYMANSKI 1996). Nas plantations, é provável que 

as datações sejam mais antigas do que as ocupações reais, devido à longa utilização de 

potes cerâmicos antigos por parte dos trabalhadores escravizados (DEETZ 1996). 

As louças da unidade leste do Colégio dos Jesuítas apontaram para uma ocupação 

focada na primeira metade do século XIX, com um intervalo máximo entre 1760 e 1860 e 

um intervalo mais provável entre 1790 e 1850. Na unidade oeste obteve-se um resultado 

similar, porém a datação média da base é a mais recuada das duas áreas (1800.6). Para 

ambos os casos optou-se por juntar os vestígios dos níveis 3 (30-40 cm) e 4 (40-50 cm) 

devido à pouca quantidade de vestígios cerâmicos. Pode-se observar que as datações 

médias apresentam continuidade cronológica em ambas unidades, com as mais recuadas 

sendo referentes aos níveis inferiores e as mais recentes aos níveis superiores 

(SYMANSKI, 2016). Sendo assim, as datações ficaram como exposta na tabela 1: 

 
Tabela 1. Intervalo de datação dos níveis por área. 

 

 Nível Datação 

Unidade leste senzala 1 e 2 1835 - 1860 

Unidade leste senzala 3 e 4 1820 - 1835 

Unidade oeste senzala 1 1850 - 1860 

Unidade oeste senzala 3 e 4 1790 - 1820 

Casa grande Conjunto 1820 - 1890 

 

 

 

4.2 Metodologia Zooarqueológica 

 
 

Esta pesquisa tem como propósito investigar a aquisição, produção, consumo e 

descarte de restos alimentares a partir dos vestígios ósseos, com o objetivo de comparar e 

contrastar a alimentação dos senhores e escravizados. A partir da análise dos vestígios 

faunísticos, será possível entender como o estudo da prática diária de subsistência pode 

revelar que, apesar de estarem vivendo sob a condição de escravizados, essas pessoas 

estavam ativamente negociando um grau de autonomia sobre suas condições materiais da 
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vida. Para abordar os objetivos do projeto é necessário avaliar e delinear cuidadosamente 

os métodos utilizados na análise zooarqueológica. Para este fim, este item analisa os 

métodos comuns empregados na arqueologia, incluindo: identificação e registro; tafonomia 

e recuperação; e quantificação. Depois de considerar essas questões, discuto os métodos 

específicos utilizados na análise dos restos faunísticos do Colégio dos Jesuítas. 

As técnicas utilizadas para identificar e estudar os ossos dos animais são muito 

semelhantes em todos os sítios. Em um sentido simples, as amostras de ossos animais pré- 

históricos e históricos diferem principalmente na gama de espécies representadas e os tipos 

de marcas de corte deixadas nos ossos. No entanto, à medida que os ossos são 

quantificados e interpretados, começam a surgir diferenças maiores entre a pesquisa 

histórica a de outros períodos de tempo, 

Os métodos utilizados na análise dos restos faunísticos incluem o registro de vários 

atributos, dependendo do contexto do sítio e das classes de animais, conforme descrito em 

Klein e Cruz-Uribe (1984) Lyman (1994) e Reitz e Wing (2008). No nível básico, é feito 

uma classificação da parte esquelética e a simetria de cada espécime. É feita assim, a 

identificação dos vestígios até a categoria taxonômica mais próxima da espécie, usando 

uma coleção comparativa e livros de referência. 

As amostras sem possibilidades de identificação são freqüentemente atribuídas a 

categorias de classes de tamanho animal (THOMAS 1969) com base em tamanho e 

espessura óssea. Porém realizei esta etapa pois a alta taxa de fragmentação, não permite 

realizar uma diferenciação objetiva e significativa do tamanho e da espessura dos ossos. 

Para os mamíferos, os zooarqueólogos avaliam a idade relativa de cada espécime. A idade 

relativa é estabelecida pelo grau de fusão epifisária e erupção dentária, além da análise de 

desgaste dos dentes (KLEIN E CRUZ-URIBE 1984).Embora muitas das técnicas de 

análise se tornem "padronizadas", alguns problemas permanecem, já que os métodos 

empregados na identificação variam entre as pesquisas. (REITZ E.e WING, E.2008) 

 

4.3 Coleta e Tafonomía 

 

Os zooarqueólogos concentraram uma grande atenção na tafonomía, estudando 

como os ossos são depositados e enterrados nos locais, como eles são destruídos, quais 

condições ajudam a preservar e como as práticas de escavação alteram as amostras. 

Para obter uma amostra representativa de restos faunísticos de um sítio, é 

importante que os arqueólogos usem técnicas de recuperação adequadas. O uso de peneiras 
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finas e a técnica de flotação, por exemplo, aumentam significativamente o tamanho das 

amostras e permitem uma análise mais fina das práticas de subsistência, especificamente 

das estratégias de pesca, devido ao tamanho dos ossos de peixes. Além disso, os 

pesquisadores devem a avaliar os processos de formação do local para fornecer uma 

interpretação dos impactos pós-deposicionais da amostra sob investigação (SCHIFFER, 

1987). Para avaliar as causas do padrão exibido pelos ossos, deve ser feita a identificação 

do conjunto de fatores que influenciaram a formação do depósito, desde o abate do animal 

até a recuperação dos restos pelo arqueólogo. 

Para permitir a interpretação precisa dos restos faunísticos, os zooarqueólogos 

devem explorar o efeito dos processos tafonômicos humanos nos vestígios faunísticos. Isso 

requer a interpretação das marcas do descarne e provas de queima exibidas nos ossos. Essa 

análise pode fornecer informações sobre práticas de descarne, tais como as etapas tomadas 

na divisão do animal, o compartilhamento de carne, bem como informações sobre os 

gostos ou preferências locais (LANDON 1996; SCHULZ E GUST, 1983). 

 

 
4.4 Quantificação 

 

A quantificação foi por muito tempo o foco das discussões teóricas dentro da 

zooarqueologia de forma que isso influenciou muitas debates sobre a metodologia mais 

adequada para diferentes contextos (BINFORD 1981; GRAYSON 1984; KLEIN E CRUZ- 

URIBE 1984; 1987; 1994; 2008). Lyman (2008) define três categorias de unidades 

quantitativas usadas em análises zoológicas: 1) medições fundamentais, também 

conhecidas como dados primários, que são empíricas e diretamente mensuráveis; 2) 

medições derivadas, também conhecidas como dados secundários, que são calculadas 

através da manipulação dos dados primários; e 3) medições aproximadas, que medem um 

conceito abstrato ou teórico. 

Dentro da zooarqueologia histórica, as unidades mais comumente aplicadas nas análises 

das amostras são: 1) o número de espécimes identificados (NISP); 2) peso do osso, o peso 

total dos espécimes; 3) o número mínimo de indivíduos (MNI); 4) o rendimento de carne, 

que estima a carne total disponível, calculada pela multiplicação de MNI por uma 

estimativa de carne utilizável; e 5) biomassa, uma estimativa do peso corporal com base 

em uma relação alométrica entre o peso ou o tamanho do osso e o peso corporal 
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(LANDON 2005; LYMAN 2008; KLEIN E CRUZ-URIBE 1984; GRAYSON 1984; 

REITZ ET AL., 1987). 

O NISP e o peso são medidas fundamentais, enquanto o MNI é uma unidade 

derivada, pois diferentes pesquisadores utilizam diferentes métodos de cálculo dessa 

unidade. O rendimento da carne e a biomassa, por outro lado, são unidades aproximativas, 

pois indicam a importância alimentar relativa de diferentes taxa. Ao decidir sobre as 

medidas apropriadas para usar na análise faunística, os zooarqueólogos devem considerar o 

contexto do sítio (por exemplo, se a carne foi comprada, criada no local ou caçada) e o 

nível de preservação da amostra (LANDON 1996; 2005; LYMAN 2008). 

 

 
4.5 Metodologia 

 

Ao manusear os vestígios, foi perceptível que, apesar da alta fragmentação, o 

material estava bem conservado. Assim, foi decidido que os ossos passariam por um 

processo de limpeza, que foi realizada utilizando água pura, tirando os resíduos da terra 

incrustados com escovas de cerdas macias. Utilizou-se ainda uma espátula ortodôntica  

para cuidadosamente remover a terra do interior dos ossos. 

Após o processo de limpeza, o material ficou secando ao abrigo do sol em peneiras 

pelo tempo mínimo de 24h (para evitar a proliferação de fungos), para que fosse então 

armazenado novamente. Posteriormente, foi feita a seleção dos vestígios que seriam 

trabalhados, pois a alta fragmentação não permite a identificação de todo o material. Foram 

escolhidos somente os ossos passíveis de serem diagnosticados (identificados) para análise. 

A identificação foi feita através de anatomia comparada. Porém, pela 

indisponibilidade de uma coleção de referência foram utilizados os atlas de anatomia de 

Hillson (2005) para identificar os dentes e o atlas de France (2008) para identificar os 

ossos. A identificação foi feita por comparação principalmente com base na morfologia e 

osteometria. 

Foi possível identificar a parte esqueletal e em alguns casos a simetria de cada osso 

de modo a identificar o nível taxonômico mais próximo da espécie possível, sobretudo a 

família e, em alguns casos, o gênero, dado que a espécie só é passível de identificação em 

um contexto muito bem definido, onde os vestígios de um mesmo animal são encontrados 

em sua forma anatômica. Obtive ajuda para realizar a identificação do material no Instituto 

de Ciências Biológicas, onde contei com o apoio dos biólogos Mario Alberto Cozzuol, do 
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Departamento de Zoologia da UFMG, Germán Arturo Bohórques, do Departamento de 

Morfologia da UFMG, Rodrigo Parisi Dutra e Marcelo Greco. Diferentes sociedades 

classificam a comida de diferentes formas; por exemplo, a sociedade ocidental costuma 

classificar a comida em cozido e cru. Porém, de acordo com Ascher & Fairbanks (1971), 

uma importante classificação dos cativos no período colonial era a divisão do alimento 

distribuído pelo senhor e o alimento obtido por eles mesmos. Sabendo disso, essa 

classificação foi fortemente considerada na classificação dos restos faunísticos do Colégio 

dos Jesuítas, sendo assim separei os animais domésticos dos animais silvestres. 

Em um primeiro momento consegui apenas identificar os ossos de animais de 

médio e grande porte da área escavada em 2012, pois os atlas disponíveis continham 

somente estes animais. Já os dentes foram possíveis de identificar em sua quase totalidade, 

incluindo aqueles de animais de pequeno porte. Com a ajuda dos biólogos, a amostra 

identificável aumentou consideravelmente. Apesar disso, a quantidade de vestígios 

faunísticos de animais de grande porte ainda é superior aos vestígios de animais de 

pequeno porte. Além da identificação foram realizadas estimativas da idade a partir da 

dentição e o do fusionamento dos ossos, de modo a identificar um padrão de consumo dos 

animais feitos pelos dois grupos socioeconômicos estudados. Após a identificação foi feita 

a quantificação do número de espécies identificadas (NISP), onde cada fragmento 

representa um animal. Essa quantificação tem o problema de superestimar a quantificação 

de animais, porém utilizei esse método para focar na parte esqueletal do fragmento, visto 

que temos certas preferências por cortes, e o NISP permite visualizar melhor qual parte do 

animal está sendo mais consumida em detrimento de outras. Essa decisão foi tomada com 

base nas leituras bibliográficas onde se observou que em contextos de plantation, os 

proprietários costumavam fornecer cortes de baixo valor nutricional e econômico aos 

cativos. Verifiquei também a quantificação por nível para uma análise posterior de uma 

possível mudança nos hábitos alimentares, de modo a observar quais eram os cortes e os 

animais mais consumidos por ambos os grupos socioeconômicos em diferentes períodos. 
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CAPÍTULO 5 – O caso do Colégio dos Jesuítas 

 

Neste capítulo irei descrever brevemente o material que foi identificado da amostra 

das duas áreas escavadas no Colégio dos Jesuítas. As identificações sugerem que a 

comunidade escravizada explorou uma gama diversificada de espécies, adquirindo a fauna 

selvagem de várias fontes na paisagem, capturando de pequenos mamíferos terrestres, 

como, por exemplo, gambás, a grandes répteis aquáticos, como jacarés. Houve também a 

pesca de uma diversidade de peixes. 

Apesar de normalmente a análise zooarqueológica ser feita a partir de uma variação 

na composição taxonômica por classe (Mamíferos, Pássaros, Répteis, Anfíbios, Moluscos), 

eu irei apresentar os dados de forma diferente. Como já discutido, Ascher e Fairbanks 

(1971) já haviam notado que em diversos relatos de ex-escravos estava descrito que os 

grupos escravizados afro-americanos classificavam sua comida de forma diferente daquela 

da cultura hegemônica. Um critério de diferenciação fundamental para esses cativos era 

entre o alimento distribuído pelos proprietários e aquele obtido por eles próprios. Sendo 

assim, apresentarei os dados conforme essa classificação. 

Há poucos relatos sobre a alimentação dos escravos no Brasil. Um deles é o de um 

oficial alemão, Carl Seidler (1980), que visitou o Brasil no período em D. Pedro I era 

imperador. Seidler descreveu a alimentação escrava da seguinte forma: 

“A alimentação habitual dos escravos na 

capital consiste em farinha de mandioca, feijão, 

arroz, toucinho e bananas; no interior do país, 

normalmente nas casas mais pobres, às vezes têm 

que se contentar durante meses com laranja e 

farinha. Não se acreditaria que com semelhante 

alimento pudesse um homem conservar sua força e 

saúde, mormente tendo trabalho pesado, entretanto 

esses negros são tão fortes e sadios como se 

tivessem a melhor alimentação. Por aí se vê como o 

africano exige pouco para sua manutenção, pois um 

alemão, ou de um modo geral um europeu, 

alimentado exclusivamente a laranja e farinha, 

dificilmente atingiria idade avançada, com saúde, 

como acontece com os negros no Brasil”. 

 

O relato de Carl Seidler evidencia uma alimentação bastante subnutritiva. Apesar 

desse relato nos informar sobre a alimentação na capital e em algumas casas do interior, o 

autor não nos informa sobre a alimentação dos escravos nas grandes fazendas, como o 
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Colégio dos Jesuítas. Por outro lado, Eduardo Frieiro (1982), relata como se tratavam os 

cativos numa fazenda típica do centro de minas, por meados do século XIX, de posse do 

Major Mascarenhas, que chegou a possuir mais de uma centena de escravos: 

“Um sino os despertava antes do romper do 

sol. Formados em fila no terreiro, eram contados pelo 

feitor e seus ajudantes, que logo a seguir rezavam 

uma oração, repetida por todos. Distribuia cada um a 

alimentação da manhã, partiam para as lidas da roça 

e imediatamente homens e mulheres começavam o 

penoso labor. Às 8 horas chegava o almoço, trazido 

por escravas, composto de feijão cozido com gordura 

e misturado com farinha de mandioca. As duas horas 

da tarde vinha o jantar: feijão com angu e couve, o 

mesmo todos os dias. Duas vezes por semana, um 

pedaço de carne. Ao por do sol, regresso a fazenda. 

Passada a revista pelo feitor, recebia cada um a ceia 

prato de canjica com rapadura.” 

 

Podemos perceber com esse relato e os outros relatos supracitados no capítulo 2, 

que era uma prática usual obrigar os cativos a passavar a maior parte do dia trabalhando 

para seu senhor. Sua alimentação era bem controlada, tanto o que seria comido quanto o 

horário em que seria realizada a refeição. Podemos perceber um contraste em relação aos 

hábitos dos proprietários a partir de um relato do visconde de Araxá datado do penúltimo 

quarto do século passado (XIX), analisado por Frieiro (1982): 

 
“Levantavam-se com as galinhas e entravam 

logo na labutação domestica ate o escurecer. 

Almoçavam as 8, jantavam a uma da tarde, a noite 

rezavam o terço, e metiam-se logo na cama após o 

competente banho. A maior parte julgando 

insuficientes as 3 comidas, fazia outra as onze e 

merendava antes do terço. O quebra-jejum das 

famílias roceiras de mais posses costuma ser 

abundante: ovos fritos, espalhados sobre a farinha de 

milho e costelados de torresmos quentes” 

 

Aqui já é notável a presença de costelas na refeição dos senhores da fazenda, algo 

que, de acordo com os estudos zooarqueológicos feitos, é incomum entre os vestígios 

faunísticos da senzala do Colégio dos Jesuítas, visto que a as evidências encontradas em 

maior abundância nestes contextos é a de corte inferiores das patas (HEINRICH, 2012). 
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Frieiro (1982) também nos informa sobre a alimentação e economia dos 

escravizados a partir de um relato sem autor (supostamento o autor é o Conselheiro 

Francisco de Paula Candido) do Correiro Oficial de Minas, de outubro de 1859: 

 
“A base da alimentação escrava é o feijão, e 

esse pão de farinha de milho (fubá) sem fermento, a 

que damos a denominação pouco eufônica de – 

angu. O angu feito em um tacho com água quente, 

bem como feijão, é dado ao escravo a discrição, e 

há sempre tanta sobra que eles sustentam com ela 

seus cães. O toucinho também lhes é fornecido para 

adubar o feijão. O escravo tem além disso para seu 

alimento ervas, como mostarda e serralha que 

crescem espontaneamente em todas as roças, as 

frutas, especialmente a laranja, que é de tanta 

abundancia que apodrece desprezada debaixo dos 

pés. Têm muitas vezes carne, e quase sempre ele 

mesmo aumenta sua cozinha com a caça, palmito, 

mandioca, batatas etc. Quase todo escravo tem sua 

roça própia, que que cultiva nos dias santos e outras 

vagas, da qual o mesmo senhor compra-lhe os 

produtos nos anos de ruim colheita. Outros plantam 

fumo ou algodão, que vendem para comprar roupas 

domingueiras e outras necessidades. Além desses 

lucros lícitos, por via de regra, todo escravo 

roubava de seu senhor.” 

 
Nos dois relatos sobre a alimentação dos cativos há a presença da carne, fornecida 

pelo senhor. O primeiro relata uma escassez e o segundo, abundância. Apesar disso, esses 

relatos não nos informam quais eram os cortes dos animais provisionados pelo senhor. É 

interessante notar o relato de que os escravos podiam ter roças e a referência ao furto 

praticado por eles. 

Ainda assim, não é possível fazer uma análise profunda da alimentação dos cativos 

através da historiografia, principalmente quando se trata de grupos marginalizados, que 

muitas vezes não deixaram registros sobre suas práticas. Um exemplo é o caso da 

alimentação dos cativos no Brasil, que, ao contrário do que nos Estados Unidos, onde 

muitos escravos deixaram algum registro sobre suas vidas, não temos muitos relatos de 

como isso aconteceu no Brasil a partir da visão deles. 

A arqueologia se torna então, central na pesquisa desses grupos marginalizados ao 

examinar como a cultura material transforma significados, relações sociais, identidades e 
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tradições a partir da materialidade (Pauketat 2010). Os materiais recuperados, então, são a 

encarnação das práticas e processos que moldam e alteram a história (WALLMAN, 2014). 

Espero que este trabalho incentive pesquisas sobre a alimentação dos cativos a partir da 

perspectiva da zooarqueologia para que possamos entender mais sobre as práticas 

empregadas por esses grupos no universo da alimentação. 

 

 
5.1 Animais domésticos 

 
Com relação aos animais domésticos devemos considerar a possibilidade dos 

escravos terem tido acesso independente à carne desses animais, por meio de criação 

própria. Embora não tenha sido impossível que, em alguns casos, escravos tenham criado 

seus próprios bois, esta foi uma prática pouco usual. Por outro lado, a criação de porcos era 

viável, sobretudo para aqueles cativos que tinham acesso a lotes de terra para cultivar suas 

próprias hortas. No Brasil, diversos estudos indicam que o cultivo próprio foi uma prática 

comum entre grupos escravizados, sendo muitas vezes incentivada pelos proprietários, que 

concediam um dia da semana, usualmente o sábado, para tais atividades (CARDOSO, 

1982; SLENES, 2011 [1999]). 

Slenes (2011 [1999]) observa que a criação de animais pelos cativos estaria 

diretamente relacionada ao cultivo de uma roça, dado que somente aqueles que plantassem 

para si disporiam de ração para animais como galinhas e porcos. De fato, sabemos que os 

cativos do Colégio, pelo menos desde o tempo do primeiro proprietário, Joaquim Vicente 

dos Reis, tinham o dia de domingo destinado para o seu sustento próprio. O proprietário, 

porém, também se encarregava de vestir e sustentar os cativos, provavelmente através da 

distribuição de uma quota de peças de roupa anual e de racionamentos a intervalos 

regulares (GUGLIELMO, 2011). Como bem coloca Guglielmo, o acesso a roças próprias 

poderia dar aos cativos algum grau de independência econômica, com os alimentos 

produzidos podendo ser utilizados como alimentação suplementar àquela dada pelo senhor 

ou mesmo comercializados em mercados locais ou com os próprios proprietários. 

Embora talvez não fosse a regra, também não era incomum que os cativos dos 

engenhos de Campos dos Goytacazes acumulassem pecúlio por meio de atividades 

econômicas próprias. Lara (1998) chama a atenção para quatro casos nessa região de 

cativos que mantinham cultivos próprios para a comercialização e mesmo criação de 

porcos. Portanto, a criação de porcos pelos cativos do Colégio é uma hipótese viável para 
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explicar a alta popularidade dos ossos da família Suidae no espaço da senzala. Por outro 

lado, se assim fosse, seria esperado que esses animais estivessem representados por ossos 

de todas as partes dos seus corpos. Contudo os ossos encontrados na amostra, tanto os 

bovinos quanto os suínos, estão representados por um reduzido número de peças 

esqueletais. 

Enquanto nos porcos as vértebras compõem o elemento mais expressivo, no caso 

dos bois há uma forte predominância dos ossos referentes aos membros inferiores – 

falange, tarso, metacarpo, tíbia e patela (Tabela 2). Apesar dessa variação, há um aspecto 

comum entre esses cortes: a quase totalidade de ossos é referente às partes que têm menos 

carne desses animais. Klippel (2001) demonstra que esses ossos têm um poucos nutrientes, 

o que contrinuía para a pouca expectativa de vida dos cativos.  Esses cortes também são de 

consideradas de baixo valor no mercado por possuírem pouca quantidade de carne. 

 Bovinae Suidae 

Vértebra 2 43 

Crânio 4 0 

Mandíbula/maxila 2 6 

Úmero 4 2 

Carpo 4 0 

Metacarpo 5 2 

Falange 31 8 

Patela 2 0 

Tíbia 3 0 

Metatarso 16 0 

Tabela 2: Freqüência entre os ossos de bovinae e suidae da área da senzala. 

 

 

Em outras palavras, esses cativos estavam tendo acesso quase exclusivamente a 

cortes pobres em quantidade de carne, cujo consumo somente poderia ser potencializado 

através do cozimento na forma de caldos e ensopado. O ato de esmagar os ossos para fazer 

ensopado e extrair o máximo de carne possível também era comum entre os escravizados 

que viviam nas plantations dos Estados Unidos (HEINRICH, 2012). Porém devemos 

atentar ao fato de que os ossos estão sujeitos a quebrar, tanto intencionalmente quanto sem 

intenção, por processos humanos como o corte ou o pisoteamento, entre outros, e por 

processos intempéricos naturais (HEINRICH, 2012), sendo extremamente importante na 

zooarqueologia entender o processo de formação do sítio de modo a não confundirmos as 

marcas deixadas por essas ações. 
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O gráfico 1
1
 demonstra a popularidade das categorias (famílias, subfamílias e 

subordem) identificadas nas amostras das unidades leste (de atividades) e oeste (lixeira) do 

espaço da senzala de acordo com os dentes identificados. Como detalhado acima, as 

amostras foram separadas por níveis de escavação nas duas áreas, de modo que podemos 

visualizar a variação diacrônica dessas famílias. Embora o gráifco diga respeito somente 

aos dentes, ela dá uma clara ideia das famílias dos animais consumidos no espaço da 

senzala. Cabe destacar que na quantificação dos dentes, as mandíbulas foram quantificadas 

como unidades, com cada uma representando somente um dente. Embora haja o risco desta 

quantificação não representar a significância numérica de cada família identificada, foi 

observado que há uma forte correlação entre a popularidade dos dentes com as demais 

partes ósseas referentes a cada família presente na amostra. 

 
 

Gráfico 1.1: Freqüência dos dentes dos animais domésticos identificados nos cinco níveis da área da senzala. 

 

 

Como pode-se observar no gráfico 1, são fortemente dominantes na amostra os bois 

(subfamília Bovinae) e porcos (família Suidae), com uma presença bem mais discreta de 

cabras (subfamília caprinae), cavalos (família equidae) e canídeos (família canidae), sendo 

que estes últimos podem ser referentes tanto a animais domesticados quanto a silvestres. 

Vamos nos ater aos ossos de porcos e bois. A ênfase em animais domesticados, sobretudo 

boi e porco, como a principal fonte de carne na dieta dos escravizados é também verificada 

nas senzalas de plantations dos Estados Unidos (SAMFORD, 1996). No Caribe, Wallman 

(2014), estudando os restos faunísticos da senzala de uma plantation na Martinica, 

                                                      
1
 O gráfico original foi dividido em 2 gráficos (gráfico 1.1 e gráfico 1.2) para facilitar a discussão, mas os dados dos 

dois gráficos foram quantificados juntos. Cada barra representa a quantidade, em porcentagem, de dentes do animal 

a qual a barra se refere dentro da amostra do nível. 
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observou uma grande abundância dos membros inferiores dos bois, compondo 95% dos 

ossos da subfamília Bovidae. Otto (1984), em seu estudo na plantation Cannon’s Point, 

Georgia, observou que os cativos recebiam cortes de carne de baixa qualidade dos 

proprietários, que eram melhor aproveitados na forma de cozidos misturados com grãos e 

vegetais. Muitos dos ossos longos nas senzalas haviam sido despedaçados, como uma 

forma de aproveitar o tutano neles presente durante o cozimento. 

 
 

Figura 5: Metacarpo (acima) e metatarso (abaixo) de boi. Esses foram os ossos mais encontrados na área da 

senzala. 

 

Este padrão de quebra dos ossos é também observado por Samford (1996) na 

plantation Monticello, Virginia. No caso da senzala do Colégio dos Jesuítas, é também 

provável que a grande quantidade de ossos estraçalhados, não passíveis de identificação, 

tenha sido decorrente dessa prática de obtenção do tutano, pois o local da quebra e a 

perpendicularidade da fratura em relação ao osso é um forte indicativo de que foi uma ação 

intencional. 

A predominância das partes pobres em carne de bois e porcos – cabeças, vértebras e 

porções inferiores das patas – na senzala do Colégio sugere que os cativos obtiveram esses 

cortes dos proprietários, antes do que de criações próprias. Talvez a exceção seja o cavalo 
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(Equidae) e o cachorro (Canidae), dos quais foram encontrados poucos fragmento, 

denotando que talvez eles possam ter consumido esses animais de forma esporádica. 

 
 

Figura 6: Úmero de canídeo. 

 

 

Assim como nos Estados Unidos e no Caribe, os cativos tinham poucas opções de 

consumo desses cortes, além do preparo de ensopados. Cabe, contudo, considerar que a 

prática do cozimento de alimentos em uma única panela é comum nas sociedades da África 

Central e Ocidental (FERGUSON, 1991), de modo que, mesmo que esses cortes tenham 

sido distribuídos pelos senhores, eles podemter sido incorporados dentro de práticas 

culinárias tradicionais da comunidade de senzala (SYMANSKI E MORAIS JR., 2016). 

Temos também na amostra, além das patas e vértebras, uma discreta presença de 

ossos de indivíduos juvenis (menores que 2 anos de idade) de porco e de boi, representados 

por ossos não fusionados, além de uma mandíbula de filhote de cabra que foi encontrada 

na fogueira. Tais vestígios, sobretudo de porcos, também ocorrem em contextos de senzala 

norte-americanos, e têm sido interpretados como possíveis evidências de furto por parte 

dos cativos, dado que seria incoerente em termos econômicos sacrificar um animal ainda 
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na sua infância (YOUNG, 1997, CRADER, 1990). Considerando a já discutida baixa 

probabilidade da criação de porcos pelos cativos do Colégio, é também provável que esse 

tipo de vestígio seja indicativo de uma eventual prática de furto. 

Já em relação à pequena amostra da casa grande foram encontrados ossos quase que 

totalmente de animais domésticos, sendo que todos são de animais adultos. 

 

Gráfico 2: Freqüência dos dentes dos animais domésticos identificados na área da casa grande. 

 

 

Um dos contrastes dessa amostra com a da senzala é a presença de partes de 

animais que têm uma maior variedade de cortes presentes na amostra, como pode ser 

observado na tabela 3. Além dos ossos das patas, há também fragmentos de fêmur, 

escápula, costelas e ossos da pélvis, que são ossos que possuem maior quantidade de carne. 

Embora a amostra seja pequena, podemos notar que a quantidade de ossos da parte 

superior das patas é bem mais numeroso, constituindo 50% da amostra da casa grande. 

 umero falange pelvico femur tibia tarso metatarso met/mec 

bovinae 4 1 1 3 1 1 1 2 
Tabela 3: Freqüência dos ossos de bovinos identificados na área da casa grande. 

Na área da senzala só foram encontrados 4 ossos da parte superior das patas, sendo 

todos úmeros. Eles não representam nem 10% da amostra da senzala, que é dominada por 

falanges (42%) e tarsos e metatarsos/metacarpos (36%). 

 

 
5.2 Animais silvestres 

 

Quanto às evidências de animais selvagens, foram encontrados principalmente 

dentes de marsupiais (Didelphidae) e dentes, osteoderma e fragmentos de crânio de jacaré 

(Alligatoridae), além de um fragmento de mandíbula de lagarto (Sauria) e 2 dentes de 
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roedores (Rodentia), provavelmente intrusivos. Esses restos faunísticos indicam atividades 

de caça e pesca por parte da comunidade escravizada do Colégio. Como se pode observar 

na gráfico 1.2, as famílias Alligatoridae e Didelphidae, referentes, sobretudo, a jacarés e 

gambás, respectivamente, predominam entre os animais silvestres presentes na amostra da 

senzala. 

Um aspecto relevante a ser considerado é que na área da lixeira da casa grande não 

há muitas evidências de ossos de animais silvestres, somente representados por alguns 

osteodermas de jacaré, o que demonstra que o consumo de alimentos provenientes da caça 

era muito mais intensa na comunidade escravizada do que entre os proprietários. 

 
 

Gráfico 1.2: Freqüência dos dentes dos animais silvestres identificados nos cinco níveis da área da senzala. 

 

 

Ossos de animais silvestres ocorrem com freqüência nos contextos das senzalas dos 

Estados Unidos (SAMFORD, 1996), demonstrando que a prática da caça, como uma forma 

de melhorar e diversificar a dieta, foi comum entre os grupos escravizados na diáspora. 

Possivelmente os cativos faziam armadilhas nas proximidades do sítio para capturar esses 

animais selvagens, visto que durante a maior parte do dia eles ficavam realizando o seu 

trabalho. 

É também provável que a captura desses animais não envolvesse um grande 

investimento de tempo, dado que são espécies que poderiam ter sido capturadas nos 

arredores da propriedade. Um forte dado quesuporta essa hipótese, além dos relatos da 

jornada de trabalho extrema a que os cativos eram submetidos, é o fato de apenas alguns 
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animais estarem representados na amostra. Manoel Martins do Couto Reis (1785) faz um 

relatório detalhado sobre os animais que viviam na região. De acordo com ele, há lontras, 

jacarés, antas, capivaras, onças pintadas, tamanduás, porcos do mato, veados, cachorro do 

mato, macacos, jaguatiricas, gato do mato, quati, tatu, cutia, raposa, gambás, caxingalês, 

mutuns, inhumas, urubus, pavós, tucanos, arapongas, pica-paus, pombas, araçaris, corujas, 

araras,periquito e muitos outros animais detalhadamente listados. 

Apesar dessa grande variedade, na amostra há pouca variedade de animais 

silvestres, entre eles os jacarés – representados, além dos dentes, por 90 osteodermas, 22 

vértebras, 3 fragmentos de mandíbulas e duas costelas - podem ter sido caçados no rio e 

nos lagos que existem próximos à propriedade. 

 

Foto 2: Osteodermas de jacaré. 

 

 

Com relação à pesca, esta é representada por um significativo número de vértebras 

de peixe, em número de 65, e de dois espinhos (dorsais/peitorais) de bagre. Há ainda uma 

significativa  quantidade  de  conchas  de  mariscos  (família   Donacidae,   espécie   

Donax hanleyanus Philippi). 
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Lev-Tov (2004) já havia notado diferenças de diversidade na dieta em relação a 

localização em que o sítio se encontra; os escravos que viviam perto da costa tinham mais 

variedades que os outros que viviam no interior. A diferença se dá principalmente pela 

prevalência de animais selvagens, tanto em número quanto em variedade, e, apesar de 

haver diferenças no ambiente, ela sozinha não consegue explicar essa discrepância no 

número de restos de fauna selvagem, já que no interior a caça é tão rica quanto na costa. 

Isso leva à hipótese de que a organização de trabalho influencia nas escolhas da dieta do 

escravo. 

Outra diferença entre os dois tipos de sítio é a grande presença de animais marinhos 

nos sítios costeiros, e também de uma maior variedade de espécie de veados, animais cuja 

pesca e caça requerem bastante tempo, enquanto nos sítios interioranos há uma maior 

presença de aves e animais selvagens de pequeno porte. Existe a hipótese de que os alguns 

escravizados que viviam nos sítios interioranos foram designados como caçadores, 

enquanto os que viviam nos sítios costeiros utilizavam parte do seu tempo livre para pescar 

e caçar (LEV-TOV, 2004). 

 

Figura 7: Fragmentos de mandíbula (abaixo) e maxila (acima) de gambá (Didelphidae). 
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Devemos considerar que o Colégio dos Jesuítas localiza-se a 30 quilômetros do 

mar, nem tão próximo à costa e nem tão distante. Sendo assim o acesso a esses recursos se 

daria ou pelo comércio com pescadores, ou por membros da comunidade que teriam 

condições de circular no mínimo por sessenta quilômetros. Embora os peixes possam ter 

sido pescados nos rios e lagoas próximos à propriedade, este não foi o caso dos mariscos. 

Devemos destacar que no período em que há uma diminuição da ocorrência destes 

animais domésticos, há um aumento na quantidade de animais silvestres, principalmente 

jacarés (Alligatoridae) e gambás (Didelphidae), concentrados no intervalo das datações 

médias entre 1820 à 1835. 

Outro ponto importante é o fato da caça e da pesca terem sido atividades 

extremamente importantes para os escravizados, já que eram uma forma de conseguir 

alimentos através de suas ações independentes (ASCHER & FAIRBANKS, 1971; LEV- 

TOV 2004). A caça também aumentava a variedade de espécies consumidas por eles, de 

forma que pudessem sair da monotonia de sabores, assim como talvez proporcionar uma 

maior diversidade de receitas possíveis. 

Um aspecto relacionado ao aumento do consumo de animais silvestres terrestres diz 

respeito ao pico do consumo de peixe ter ocorrido em intervalos próximos (Tabela 4), que 

corresponde ao período de maior frequência dos ossos de jacaré e de gambá. 

 
 

Peixes N 

8.3, n. 3/4 – 1790 -1820 1 

8.1, n. 3/4 – 1820 –1835 11 

8.1, n. 1/2 – 1850 -1860 52 

8.3, n. 1 – 1850 - 1870 1 

 

 
Tabela 4: Número de vértebras de peixe identificados na área da senzala 

 

É provável, assim, que o declínio no fornecimento da carne de boi em detrimento 

da carne de porco tenha levado os cativos a investirem mais tempo na busca por outros 

tipos de carne, de modo a manter a diversidade da sua dieta. Cabe ainda considerar que 

este é justamente o intervalo em que os cativos tiveram uma maior inserção no mercado 

local e regional, marcado pelo acesso a uma maior diversificação de itens industrializados 

e manufaturados (SYMANSKI 2014). O fato dos cativos terem acesso a mariscos que se 
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localizam a uma distância relativamente grande do Colégio corrobora a hipótese de que 

eles estavam tendo um maior acesso e participação no mercado local, visto que seria difícil 

ter a disponibilidade de se locomover até a costa para efetuar a pesca desses animais. 

Deste modo, o maior investimento na caça e na pesca também pode ser considerado 

como uma conquista de maiores espaços de autonomia pela comunidade escravizada 

durante este período. Por outro lado, há um evidente declínio após esse pico. A hipótese é 

de que eles perderam essa autonomia de locomoção. Nem por isso eles deixaram de tentar 

diversificar sua dieta, como já discutido, eles estavam furtando os animais dos senhores e 

também estavam realizando caças noturnas, provavelmente de forma furtiva. Podemos 

notar que no último intervalo há somente vestígios de Didelphis na amostra. O gambá é um 

animal de hábitos noturnos, portanto a caça a estes animais só poderiam ser feitas neste 

período do dia. O gambá é um animal que tem o hábito de se fingir de morto quando se 

sente acuado e sem saída, facilitando a sua caça sem a arma. A escuridão da noite seria 

uma forte aliada para se realizar esta caça de maneira furtiva embora ainda assim ela 

deveria ser feita de forma cautelosa o que resultaria em uma menor coleta de recursos por 

parte do caçador. 

Por fim, os dados revelam que apesar de toda a restrição do sistema escravista, os 

cativos do Colégio dos Jesuítas não foram passivos às restrições. Através de diversas 

táticas buscaram melhorar suas condições de vida, buscando alternativas para 

complementar a sua dieta e o leque de sabores, seja por meio da caça ou da pesca seja  

pelas trocas com pescadores que tinham acesso aos mariscos. O tamanho dessa 

comunidade, que chegou a abrigar dois mil indivíduos permite que houvesse uma 

economia interna, em que produtos da roça, e de atividades artesanais fossem 

comercializados ou trocados. O domínio da alimentação foi, de fato, uma das dimensões 

centrais da existência desses grupos, a qual não somente lhes garantia a sobrevivência 

biológica, mas também a reprodução cultural. Sendo assim era de se esperar que eles 

estivesses por meios de diversas práticas sendo agentes e buscando cada vez mais sua 

autonomia. 
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Conclusão 

 
Os dados sintetizados desta pesquisa demonstram que a alimentação dos 

escravizados do Colégio dos Jesuítas foi extremamente controlada pelos proprietários da 

fazenda. A evidência arqueológica indica que os materiais relacionados com o alimento 

dos proprietários da fazenda eram notavelmente distintos daquele dos escravos. A comida 

foi consumida em sua maioria em pratos de faianças finas e porcelanas européias 

(SMANSKI e MORAIS JR., 2016), e os cortes eram notavelmente distintos, visto que há 

presença de ossos que evidenciam o consumo de cortes ricos em carne. Esse padrão não é 

surpreendente e reflete o sistema hierárquico escravista. As evidências arqueológicas da 

área da lixeira da casa grande corroboram as expectativas derivadas dos registros 

históricos. Em geral, os propietários de grandes fazendas distinguiram-se de escravos não 

só com base na herança, cor da pele e poder político, como também na cultura material. 

Já com relação à alimentação dos cativos, boa parte foi fornecida pelos senhores, 

principalmente por  cortes de  animais  de  baixo valor  econômico  e nutritivo. Os dados 

obtidos demonstraram, por um lado, fortes similaridades com aqueles de contextos de 

senzala da América do Norte e do Caribe. A semelhança nesses casos se dá, sobretudo, 

pela alta freqüência de ossos inferiores das patas de bois e porcos, bem como pelas 

vértebras desses animais. Provavelmente os senhores destinavam esses cortes aos escravos 

tanto para maximizar seus lucros quanto para reforçar a hierarquia da sociedade escravista. 

Porém, os cativos não foram vítimas passivas desse sistema. Embora a provisão de 

alimentos por parte do senhor permanecesse central na alimentação deles, as evidências 

arqueológicas demonstram que os escravizados desenvolveram práticas únicas para 

negociar a estrutura rígida imposta pelo sistema escravista. Eles buscaram sempre obter 

uma maior autonomia sobre sua própria alimentação, seja por meio da caça e da pesca, seja 

através  do  furto  dos  animais do senhores. Temos que lembrar que na África a caça 

representava, além de ofício, divertimento, orgulho, dignidade (CASCUDO, 2011). O 

predomínio de ossos de animais silvestres pequenos e médios sugere o uso de armadilhas, 

como principal estratégia de obtenção desses animais. 
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Os dados sugerem que ao longo do tempo os cativos adquiriram uma maior 

autonomia, utilizando diversas táticas para melhorar sua dieta, e conquistando, em geral, 

mais liberdades econômicas e sociais. Porém houve também períodos em quetiveram 

restringida a sua autonomia, o que fez com que focassem em estratégias viáveis, como a 

caça noturna, provavelmente feita de forma furtiva, além do furto de animais pertencentes 

à casa grande, o que se assemelha a o que Butzer (1982) se refere como ajustes 

adaptativos, que são as estratégias desenvolvidas dentro da estrutura para resolver uma 

crise social e econômica, formulando sistemas criativos de subsistência. 

É importante notar que surgiram vários obstáculos durante a pesquisa. A falta de 

uma pessoa especializada em zooarqueologia no departamento dificultou muito o processo 

de análise, tanto pela falta de aconselhamento quanto para discussão metodológica. A falta 

de integração do curso com outras áreas além da antropologia também foi um ponto que 

dificultou a pesquisa. A arqueologia é um campo de estudo extremamente interdisciplinar, 

frequentemente utilizamos técnicas, tecnologia, metodologia e até mesmo teorias de outros 

campos de estudo na pesquisa arqueológica. Ironicamente, o curso de arqueologia da 

UFMG não tem integração com nenhum outro curso de nenhum outro departamento senão 

a antropologia. 

A matéria anatomia comparada de vertebrados que fiz no curso de biologia, a 

conselho do professor Mário Alberto Cozzuol foi decisiva para a realização desta pesquisa, 

ainda que ela não tenha sido integralizada em créditos no meu histórico acadêmico (devido 

a diferença no dia de matrícula da formação livre do curso de antropologia e a abertura da 

matrícula da matéria no departamento de biologia). A ajuda que obtive na identificação do 

material por parte do Mário Cozzuol, Germán Arthuro Bohórquez, Diogo Parisi Dutra e 

Marcelo Grecco foi de extrema importância, aumentando significativamente a quantidade 

de material identificado, principalmente no que diz respeito aos animais silvestres, o que 

foi de suma importância para a interpretação das práticas dos cativos do Colégio. Ainda 

assim, as dificuldades em aplicar e reconhecer coisas que são simples para zooarqueólogos 

experientes, como a lateralidade dos ossos e dentes, dificultaram empregar determinados 

métodos na minha análise, como o cálculo do mínimo número de indivíduos. Ainda que a 

falta desse método não tenha atrapalhado a minha pesquisa (devido aos cativos receberem 

cortes específicos), fico imaginando o que esses dados poderiam indicar sobre as práticas 

dos grupos que viveram no Colégio. 
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A matéria introdução à epistemologia e filosofia da ciência, realizada no curso de 

filosofia abriu a minha mente para questionamentos que me fizeram e ainda fazem 

(re)pensar as bases da teoria arqueológica. A ignorância que a arqueologia tem para com a 

filosofia analítica é notável. A exceção do processualismo de Binford, que foi baseado no 

empirismo lógico, nenhuma outra teoria arqueológica buscou influências na tradição 

analítica. Apesar de Binford buscar apoio em uma linha de pensamento que na época já 

estava em declínio a ponto de um dos seus principais defensores, Alfred Jules Ayer, 

reconhecer que a escola tinha erros insustentáveis. Ainda assim, a filosofia analítica mudou 

profundamente e hoje faz contribuições de extrema importância, principalmente na área da 

epistemologia. No curso há a disciplina epistemologia e teoria social, porém o foco, como 

evidência o próprio nome, é a teoria social. 

Contudo, espero com essa pesquisa incentivar a zooarqueologia em contextos de 

senzala. Esta é uma área de pesquisa ainda inexplorada no Brasil e que pode informar 

muito sobre as práticas daqueles que foram escravizados. 

A liberdade de escolher o alimento e a capacidade de escolher o que produzir ou 

pegar para comer, deram as comunidades de escravos capacidade de criar uma culinária 

própria, formando assim uma base sólida para a formação das foodways afro-brasileiras, 

como por exemplo, a feijoada, que consiste em um ensopado de feijão e pedaços de carne 

de porco. O domínio da alimentação foi, de fato, uma das dimensões centrais da existência 

desses grupos, a qual não somente lhes garantiu a sobrevivência biológica, mas também a 

reprodução cultural. Naqueles momentos em que eles se reuniam em volta da fogueira, 

para saborear a carne caçada, o peixe pescado e, provavelmente, o filhote furtado da 

criação do proprietário, eles não somente apaziguavam o sofrimento da sua condição de 

escravo, mas reforçavam os laços de comunhão entre si e com seus ancestrais 

(SYAMSNKI e MORAIS JUNIOR, 2016). 

Contudo é importante relembrar que a zooarqueologia pode nos ajudar a entender 

as dinâmicas sociais para além da subsistência. Podemos saber mais sobre, por exemplo, a 

religião (principalmente em contextos onde viveram africanos e afro-americanos, assim 

como índigenas), afinal as religiões de matriz africana atribuem forte símbolos a animais. 

Podemos também saber mais sobre as práticas de resistência que esses grupos empregaram 

no dia-a-dia assim como questões identitárias. 

Neste trabalho eu busquei discutir, a partir de um estudo de caso, o quanto a 

alimentação dos cativos foi regulada pelos senhores e as alternativas que aqueles buscaram 
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para superar essa regulação. Pesquisas futuras poderão revelar o quanto essa prática de 

regulação era generalizada ou contextual, bem somo se as similaridades e diferenças nas 

práticas de resistência empregadas pelos cativos, e até que ponto tinham relação com a 

paisagem local. O estudo do material zooarqueológico de contextos de senzala abre, 

portanto, caminhos para entender as formas alternativas de obtenção de alimentos e de 

outros recursos por parte dos cativos que vão além do simples foco no preparo e consumo 

dos mesmos. Este é um potencial da zooarqueologia que muito pode contribuir para um 

melhor entendimento do cotidiano da escravidão no Brasil. 
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