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A CAMPANHA ABOLICIONISTA EM TERRAS SERGIPANAS 

 

Josimari Viturino Santos/UFS 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar aspectos relativos a 

campanha abolicionista na Província de Sergipe, de 1870 tendo como marco a fundação 

da Sociedade Emancipadora 25 de Março a 1888. Para tanto utilizaremos como fontes, 

jornais de época, relatório de presidente da Província, dentre outras, além da literatura 

sobre o tema, que serão analisadas através de uma abordagem qualitativa.  

Palavras-Chave: História da Escravidão. Campanha Abolicionista. Sergipe. 

 

 

No Brasil, a campanha abolicionista tem seu auge a partir de 1880. É nesse 

período que são intensificadas as ações em prol da abolição da escravatura, dentre essas, 

podemos destacar, a fundação de sociedades libertadoras e de periódicos, com o intuito 

não só de divulgar a inviabilidade da manutenção do regime escravista como de 

angariar recursos para a compra de alforrias e conquistar simpatizantes para a luta 

contra a escravidão.  

E como sugere  Maria Helena Machado (1994, p.17), [...] “Fermentação nova 

nos acanhados cenários políticos do Império , o abolicionismo recrutava seus pares 

entre os setores mais avançados das camadas médias quanto junto á temida arraia-miúda 

urbana” [..]. 

A atuação de alguns abolicionistas no parlamento possibilitou a aprovação de 

leis que visavam minimizar as consequências da escravidão, todavia, esses dispositivos 

legais foram utilizados pelos escravocratas para transformar a abolição em um processo 

lento e gradual.  

E apesar de favorecer em sua maioria os senhores de engenho o caminho da 

legalidade foi defendido por muitos, é o caso do famoso abolicionista Joaquim Nabuco 

em seu livro O Abolicionismo,  

 

A emancipação há de ser feita, entre nós, por uma lei que tenha os 

requisitos, externos e internos, de todas as outras. È assim, no 
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Parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas 

e praças das cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da 

liberdade. (2003, p. 44) 
 

Deste modo, o presente trabalho tem por objetivo apresentar aspectos relativos a 

campanha abolicionista na Província de Sergipe no período de 1870 tendo como marco 

a fundação da Sociedade Emancipadora 25 de Março, até 1888, assinatura da Lei Áurea. 

Faz – se necessário ressaltar que para nós ocorreu na Província de Sergipe duas 

campanhas abolicionistas, a primeira empreendida pelos escravos (através de fugas, 

formação de quilombos dentre outras) e a segunda tinha como representantes os 

“amantes da liberdade”, simpatizantes da causa abolicionista, trataremos nesse trabalho 

da segunda face da campanha, destacando a atuação dos abolicionistas sergipanos, na 

justiça, na imprensa e em sociedades libertadoras. 

Para tanto, será realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico e documental 

utilizando como fontes, jornais abolicionistas que circularam na Província durante a 

década de 1880, relatório de presidente da província, dentre outras. 

 

ABOLICIONISMO EM SERGIPE 

 

É a partir da década de 1880 que o movimento abolicionista ganha força na 

Província de Sergipe, tendo como “centros” principais Laranjeiras e, sobretudo Aracaju. 

Porém, antes disso ,na década de 1870, houve a criação de uma Sociedade 

Emancipadora, a Sociedade Emancipadora 25 de março. Uma década depois em 1882 

tem-se a fundação da Sociedade Libertadora Cabana do Pai Thomaz fundada por 

Francisco José Alves, tido como principal abolicionista de Sergipe nesta eram 

promovidas conferências públicas, leilões dentre outros, que tinham como objetivo a 

arrecadação de recursos para a compra de alforrias. No ano de 1883 tem –se a fundação 

no Rio de Janeiro da Sociedade Libertadora Sergipana . 

Francisco José Alves também é o fundador de dois jornais abolicionistas O 

Descrido e O Libertador, além desses, eram simpatizantes da causa abolicionista os 

periódicos, Luz Matinal (Aracaju), O Horizonte, O Larangeirense (Laranjeiras). 

Com isso, seja através da fundação de sociedades libertadoras ou da publicação 

de periódicos, os simpatizantes da causa abolicionista fizeram sua campanha, 

contribuindo não só para a denúncia das mazelas pelas quais passavam os escravos bem 

como para libertação de muitos cativos através das ações de liberdades. 
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AS SOCIEDADES LIBERTADORAS 

 

 SOCIEDADE EMANCIPADORA 25 DE MARÇO   

 

Existem divergências
1
 no que diz respeito ao ano de fundação bem como, quem 

teria sido o fundador ou os fundadores da Sociedade Emancipadora 25 de Março, no 

relatório com que o Exm. Snr.Presidente Dr.Joaquim Bento de Oliveira Júnior passou a 

Administração da Província de Sergipe no dia 5 de setembro de 1872 ao Exm.Snr.Dr 

Cypriano D’ Almeida Sebrão ,o referido presidente afirma que , 

 

 

Esta sociedade creada por inspiração dos dignos Deputados 

Provinciaes da legislatura de 1870 á 1871. fez sua primeira reunião no 

dia 25 de Março de 1870 ,mas os seus Estatutos só foram approvados 

por acto de 5 de agosto de 1871 e nunca reunio-se o respectivo 

Directorio.Em Março de 1871 elegeo a Sociedade novos membros[...] 

(1872,p.33). 

 

Joaquim Bento nomeou para presidente da sociedade Manoel Pereira Guimarães 

e em 28 de setembro de 1872, ocorreu a instalação solene. 

A Sociedade Emancipadora 25 de Março dispunha desde a sua fundação, graças 

a Resolução Provincial nº870 da quantia de seis contos de réis
2
 para a compra de 

alforrias. 

Contudo, parece que há um consenso sobre o fechamento dessa logo após a 

saída do presidente Dr. Joaquim Bento de Oliveira Júnior do cargo de presidente da 

província e que em seu pouco tempo de existência, distribuiu algumas cartas de 

liberdades. 

 

 SOCIEDADE LIBERTADORA ARACAJUANA CABANA DO PAI 

THOMAZ  

 

A Sociedade Libertadora Aracajuana foi fundada em 24 de dezembro de 1882 na 

residência do abolicionista Francisco José Alves localizada á rua Capela, em sua 

                                                           
1 Alguns autores como NUNES (2006, p.248) e SANTOS (1997, p.85) afirmam que a referida sociedade 

fora fundada pelo presidente da Província Dr. Joaquim Bento de Oliveira Júnior em 1872. 

 
2
 Sabe se que essa quantia não foi utilizada ,já que em 1882 quando da Fundação da Cabana do Pai 

Thomaz Francisco José Alves solicita na Assembleia Provincial a referida quantia para a libertação de 

escravos essa foi negada pela maioria dos deputados provinciais. 



4 
 

inauguração foi entregue a carta de liberdade ao escravo Manoel, pertencente ao 

Tenente Coronel José Ignácio do Prado. 

A Sociedade tinha como membros, de senhores de engenho a negociantes, as 

reuniões eram realizadas, uma vez por mês, nessas ocorriam além de discussões acerca 

da questão do elemento servil, apresentações teatrais e entrega de cartas de alforria. 

Suas ações eram bastante diversificadas e abrangiam desde, a entrega de cartas 

de alforrias, a distribuição de periódico e as atividades educativas (seja através de 

palestras, conferências ou da alfabetização dos filhos de cativos). 

A escola
3
 da Cabana do Pai Thomaz funcionava diariamente

4
·, as aulas eram 

ministradas por Maria dos Prazeres Siqueira Alves (filha de Francisco José Alves) e 

Etelvina Amália de Siqueira (sobrinha de Francisco José Alves). 

E segundo Meirevandra Soares Figueirôa (2007 p. 66-68) 

 

Não havia calendário escolar, período de férias e nem a exigência de 

fardamento para os alunos. Meninos e meninas podiam frequentar a 

escola,vestidos da maneira que tivessem condições .[...] A proposta da 

escola do “ Pai Thomaz” consistia em ceder aos meninos e meninas : 

tinta ,papel ,livros de leitura e pena de número 1 e 2 ,para diferenciar o 

tipo de traçado [...] 

 

Além disso, a autora sugere que,  

 

A aceitação pela escola, de meninos e meninas vagantes de Aracaju, 

significava uma estratégia que consistia em incorporar os ingênuos, a 

prática da tolerância. A centralidade na escola conduzia as crianças 

aprendizado da obediência a Deus, á família e a pátria. (Idem, p.71) 

 

 

Não sabemos quando a Sociedade Libertadora encerrou suas atividades, todavia, 

os motivos podem ser deduzidos, sobretudo, através da leituras dos jornais, como o “O 

Libertador”, esses vão, desde a falta de recursos financeiros para mantê-la até as 

perseguições empreendidas pelos escravocratas ao seu fundador, Francisco José Alves. 

 

 SOCIEDADE LIBERTADORA SERGIPANA 

 

                                                           
3
 Foi fundada em outubro de 1882, dois meses antes da Sociedade Libertadora Aracajuana Cabana do Pai 

Thomaz, as aulas aconteciam em uma das salas da casa de Francisco José Alves localizada na rua 

Capella. 
4
 Afora aos sábados, domingos e dias santificados. 
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A Sociedade Libertadora Sergipana foi fundada no Rio de Janeiro, em 1883 por 

estudantes sergipanos da Escola Militar, o aviso sobre sua fundação foi publicado no 

jornal O Libertador de 8 de junho de 1883 Ano II nº39, na Secção Noticiosa na página 

três, esse foi assinado pelo 2 º tenente João D’ Ávila França (presidente), Antônio 

Ribeiro dos Santos (1º secretario), Alfredo Fernandes da Silveira, L. de Oliveira 

Valladão (Thezoureiro), José Moreira Guimarães (procurador). 

E, nesse mesmo exemplar na página dois, Francisco José Alves publica uma 

carta dirigida aos fundadores dessa sociedade descrevendo a situação da campanha 

abolicionista na Província de Sergipe e parabeniza-os pela iniciativa. 

Essa Sociedade tinha como princípios gerais,  

 

1º Admitir em seu grêmio todos os sergipanos residentes na Corte 

[...]. 2ºDirigir-se a influencias locaes de cada villa ou cidade para que 

fundem sociedades libertadoras, filiaes. [...] 3ºDistribuir as quantias 

arrecadadas com as mesmas sociedades de maneira que as 

libertações só terão logar na província [...] (Jornal O Libertador, 

1883, p.3). 

 

Dos exemplares do jornal O Libertador analisados só encontramos referências a 

sociedade libertadora sergipana no exemplar do dia 8 de junho de 1883 também não 

encontramos quaisquer referências na literatura que versa sobre o tema, com isso, não 

temos, informações sobre se a empreitada desses estudantes surtiu algum efeito e 

quando essa sociedade foi extinta. 

 

A IMPRENSA SERGIPANA E ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA 

 

O advento da imprensa em Sergipe se deu em setembro de 1832 com a fundação 

do Recopilador Sergipano em Estância, seguido pelo Noticiador Sergipense, primeiro 

jornal de São Cristóvão em 1835, e pelo O Monarchista Constitucional fundado em 

1841 em Laranjeiras. 

Por serem na maioria das vezes, propriedades de escravocratas ou estarem 

diretamente ligados a esses, pouco se via por parte da imprensa sergipana algum tipo de 

crítica a escravidão. A  postura adotada pela  maioria dos jornais que circularam em 

Sergipe durante o século XIX foi a de  omissão  ou como  defensores da exploração do 

trabalho escravo. 
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Contudo, havia exceções, podemos destacar como propagadores das idéias 

antiescravistas, em Aracaju, os jornais Luz Matinal (1882), O Descrido (1881) e O 

Libertador (1882-1884) em Laranjeiras, podemos destacar os jornais O Horizonte 

(1885-1886) e O Larangeirense (1887-1888). 

Esses tinham como objetivo divulgar as “idéias antiescravistas” dando ênfase na 

maioria das vezes ao sofrimento do escravo e/ou demonstrando as contradições que 

existiam na sociedade escravocrata. 

Além disso, podemos identificar através da analise dos referidos periódicos o 

imaginário da época, isto é, como através das páginas dos jornais, os simpatizantes da 

causa abolicionista, divulgavam suas idéias e seus ideais. 

Esses podem ser identificados pela descrição que se fazia dos escravos e 

senhores de engenho, do conceito de liberdade, sobre o papel do abolicionismo nas 

práticas emancipatórias, das expectativas com relação à substituição do trabalho, suas 

idéias de progresso e civilização, dentre outras. 

 O DESCRIDO (1881) 

Periódico crítico e literário, fundado por Francisco José Alves, cuja primeira 

edição é de 13 de outubro de 1881.  

Segundo Maria Nely Santos (1997, p. 61), era composto, 

 

[...] de quatro páginas de circulação quinzenal, sobre o preço de 

1$000, o número avulso. As matérias constituídas ,inalteradamente,do 

“Editorial”,da “Secção Livre” ou “Notticiosa”, “Colaboração” e dos 

“Anuncios”sempre foram de autoria de Francisco Alves. 

 

Foram editados vinte e quatro exemplares com esse título e a partir de 19 de 

outubro de 1882 seu nome é mudado para O Libertador. Sobre o porquê da mudança do 

nome, Francisco José Alves afirma que, “[...] A substituição de nome foi somente para 

satisfazer o pedido de alguns de seus assignantes, que combaterão sempre o titulo por nós 

escolhido, que não estava de accordo com a idea que defendemos”. (Jornal O Libertador de 19 

de outubro de 1882, p.1). 
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 O LIBERTADOR (1882- 1884) 

 

Periódico Crítico e Litterário
5
· tinha como objetivos defender as leis de 28 de 

setembro de 1871(Ventre Livre) e a de 1831(Proibição do tráfico de escravos) e não 

aceitava em suas colunas anúncios sobre escravos fugidos. 

Era publicado duas vezes por mês, possuía quatro páginas, dentre as seções que 

compunham o jornal podemos destacar collaboração, Secção Livre e Annuncios. 

Circulou na Província até o ano de 1884. 

 

 LUZ MATINAL (1882) 

 

Periódico Litterario, Chistoso e Noticioso, circulava em Aracaju, pertencia a 

Sociedade União ás Lettras que tinha como presidente Horácio Martins de Almeida e 

como Vice-presidente Luiz de Figueiredo, possuía quatro páginas, dentre as seções que 

compunham esse periódico, além dos editoriais, podemos destacar: Noticiário, Secção 

Avulsa, Columna do Riso, Litteratura, Annuncio, Secção Histórica, Folhetim, Sciencias. 

Era publicado quatro vezes por mês . 

 

 O HORIZONTE (1885-1886) 

 

Segundo Maria Thétis Nunes, (2006, p.250). 

 

A circulação do jornal O Horizonte, abolicionista, seria uma exceção 

do jornalismo sergipano da época. Fundado por Joaquim Anastácio 

em 1885 na cidade de Laranjeiras.[...] A Campanha desfechada contra 

ele trazendo perdas ,levariam seu diretor a paralisar a circulação no 

ano seguinte. 

 

Esse periódico possuía quatro páginas, publicado semanalmente, composto por 

secção livre, ao publico, noticiário, annumcios. 

 

 O LARANGEIRENSE (1887-1888) 

 

                                                           
5
 A partir do nº29 de 14 de outubro de 1882 passa a ser editado com a epígrafe Órgão de Propaganda 

Abolicionista. 
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Periódico abolicionista e republicano, propriedade de Joaquim Anastácio de 

Meneses, possuía quatro páginas, tinha como seções fixas, Noticiário, Collaboração 

Litteratura, Variedade, Secção Livre, Edital, Annuncios. 

O Larangeirense era editado por Josino Menezes recém formado pela Escola de 

Farmácia da Bahia. Em 1888 O Larangeirense é incorporado ao jornal O Republicano. 

 

A MILITÂNCIA EM FAVOR DA CAUSA DOS ESCRAVOS 

 

A campanha abolicionista na Província foi fruto de ações isoladas, contudo, a 

atuação de ‘personagens’ como Francisco José Alves, Maria dos Prazeres Siqueira 

Alves e Etelvina Amália de Siqueira, dentre outros, foram de grande valia não só por 

que instigaram numa sociedade predominantemente escravocrata a discussão sobre o 

elemento servil, mas principalmente por que suas ações contribuíram para a libertação 

de centenas de cativos.  

 

 FRANCISCO JOSÉ ALVES (1825-1896) 

 

Considerado o principal abolicionista da Província de Sergipe, Francisco José 

Alves nasceu em Itaporanga em 12 de janeiro de 1825, dos seus setenta e um anos de 

vida, dezesseis foram dedicados ao abolicionismo. 

Além, de jornalista e abolicionista, foi tenente da Guarda Nacional e ex-

combatente da Guerra do Paraguai, logo que chegou da guerra têm início de fato a sua 

militância a favor da causa dos escravos. 

E como nos sugere (SANTOS, 1997, p. 55), 

 

Quanto a sua vida de militância, podemos classificá-la em três fases: a 

primeira de 1844 a 1872, que se caracterizou por uma atividade 

silenciosa apenas vivenciada e conhecida pela família e pelas pessoas 

mais próximas; a segunda estende-se de 1872 a 1882, marcada pela 

apoio à fundação da “Sociedade 25 de Março”, pela instalação da 

tipografia donde seriam impressos” O Descrido” (1881) e depois 

substituído pelo” O Libertador”, com o objetivo de propagar e 

difundir o abolicionismo. Finalmente a última fase de 1882 a 

1888.Sem dúvida alguma a mais importante,caracterizou-se pela 

criação da Sociedade Abolicionista em terras sergipanas e pela sua 

atuação ostensiva a favor da liberdade dos cativos .Sem optar pelo 

caminho da insurreição ,e sim,a via do legalismo,procurou obter as 

cartas de alforria de forma amigável.[...] 
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Francisco José Alves faleceu em 10 de abril de 1896 na cidade de Estância. 

 

 MARIA DOS PRAZERES SIQUEIRA ALVES 

 

Filha do abolicionista Francisco José Alves era uma das professoras da escola 

fundada pelo seu pai direcionada aos ingênuos. 

Segundo FIGUEIRÔA (2007, p. 68), 

 

Maria dos Prazeres Siqueira Alves [...] ingressou no curso normal no 

ano de 1882 e atuou em Aracaju como professora primária, oradora e 

jornalista. Indícios apontam que a abolicionista teria nascido em 

Itaporanga ou na “ Vila do Socorro” e depois,fixado moradia em 

Aracaju,local que abriu espaços para o ingresso da jovem no curso 

normal e propiciou a abolicionista ,destaque e respaldo na imprensa 

sergipana. 

 

 ETELVINA AMÁLIA DE SIQUEIRA (1862-1935) 

 

Para Freire (1988, p. 29),  

   

Pode - se estudar Etelvina Amália como cultora do verso e da prosa, 

oradora vibrante, educadora, conhecedora do idioma pátrio, 

abolicionista convicta e como tal amante da liberdade e da República, 

participando, também, através do jornalismo dos problemas 

educacionais e sociais de sua terra. 

 

 

Como abolicionista, além da atuação na imprensa, Etelvina Amália participou da 

Sociedade Libertadora Cabana do Pai Thomaz, Sociedade criada pelo seu tio Francisco 

José Alves, onde além dos discursos proferidos por ocasião da entrega das cartas de 

alforrias ou da organização de “eventos” para arrecadar fundos para a “causa dos 

escravos”, era professora da escola da “Cabana” que tinha como objetivo a 

alfabetização de ingênuos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho, defendemos a hipótese de que,  em terras sergipanas tivemos 

duas campanhas abolicionistas (com atuações distintas porém com o mesmo objetivo: a 

busca pela liberdade) , a dos escravos com as fugas,formação de quilombos,constituição 

de pecúlio para compra de sua liberdade ,dentre outros e a do movimento abolicionista 
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,que tinha como principal representante,Francisco José Alves,que através da sua atuação 

na justiça conseguiu libertar ,mais de cem cativos. 

Assim sendo ,optamos pela segunda face da campanha, a atuação do 

abolicionismo sergipano, destacando a fundação de sociedades libertadoras , de 

periódicos simpatizantes da causa ,dentre outras ações. 

Entretanto, como podemos perceber ao longo do texto a existência de lacunas 

sugere que ainda há muito por pesquisar, escrever, sobre a campanha abolicionista na 

Província de Sergipe, esperamos ter dado a nossa contribuição . 

 Por fim, no ano de 2012 estamos comemorando 124 anos da assinatura da Lei 

Áurea, com isso, trazer a tona os caminhos que levaram a abolição da escravatura e 

entendê-la enquanto processo que teve a participação de diversos atores sociais é de 

grande valia. 
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