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No inverno de 1993, dia 26 de junho, em uma bela manhã ensolarada, nos encontrávamos, 

na casa de D. Virgínia Machado, em Magé, um pequeno Município do Estado do Rio de 

Janeiro. Na companhia de sua cunhada Ana Cândida, nascida na fazenda Concórdia, em 

São Pedro do Itabapoana, Sul do Espírito Santo em 1905 –  falecida em 1995 e sua filha 

mais velha Roberta –  falecida em setembro de 1993 – e o Sr. Pedro marido de D. Virgínia 

–  também falecido, no início de 1994. Além de serem unidos por laços de família existe 

outro fator de união entre essas pessoas. Todas são descendentes de ex-escravos e guardam 

consigo lembranças dos seus ancestrais na memória1 . 

 

A casa de D. Virgínia fica localizada numa área cercada por muito verde, próximo à linha 

do trem que liga os Municípios do Norte do Estado do Rio de Janeiro com as demais 

regiões do país. Havia um pequeno quintal onde a mesma com ajuda do marido cuidava de 

uma pequena produção de legumes e verduras, porém diver-sificada, e uma parca criação 

de víveres; tudo destinado para o consumo da própria família. 

 

Apesar de ter se casado várias vezes, D. Virgínia nunca teve filhos e parece não se 

arrepender disso. Nossa intenção naquele encontro era de obter informações sobre seus 

pais, por ser a mesma filha caçula do ex-cativo e capitão-do-mato, Vicente Pereira 

Machado, nascido em Minas Gerais, em 1858 sendo vendido ainda criança para um 

fazendeiro do Sul da Província do Espírito Santo e da negra Marcolina Ribeiro de Jesus, 

nascida livre pela Lei de 1871, a “Lei do Ventre Livre”. 

 

 

D. Virgínia nasceu na Fazenda da Presa, onde seu pai havia sido escravo e teria conhecido e 

se casado com sua mãe. Esta fazenda ficava localizada no Município de Alegre - extremo 

Sul do Espírito Santo - outrora freguesia de Cachoeiro do Itapemirim. Este Município nas 

últimas décadas do séc. XIX, tinha uma considerável concentração de população negra 

(59,44%) incluindo pretos e mestiços, de acordo com o censo de 18902 .  

 

O desenvolvimento dessa região se deu basicamente á partir da segunda metade do século 

passado com a expansão das lavouras de café do Vale do Paraíba Fluminense e do Oeste 

Paulista, o que de certa forma implicou numa considerável concentração de mão-de-obra 

livre e escrava de ascendência africana. D. Virgínia teve uma vida muito atribula na 

infância, pois perdeu a mãe, muito cedo e foi entregue pelo pai ao Juizado de menores, de 

onde fugiu e ficou: “...trabalhando nas fazendas dos fazendeiros, puxando aqueles 

panelões de feijão”. Talvez por isso ela, não gosta de falar sobre o passado, por entender 

que  “... na vida eu só alembro do que eu já sofri tá..., do que eu já passei”.  

 



No entanto, após longas horas de conversa informal com as pessoas ali presentes, D. 

Virgínia tomou a palavra e resolveu abrir um arquivo deveras precioso, sua própria 

memória. Ao perguntarmos que lembranças tinha da mãe, ela nos respondeu: 

 

 

 “...- Meu filho, eu não ia falar não mas agora vou falar posso falar? 

Minha mãe, quando morreu..., minha mãe morreu de ‘panarizo’...3  deu 

nessa aqui [D.Ana], deu nela[mãe] e deu em mim, ó...levou para rasgar, ela 

não deixou rasgar e o braço dela secou, ficou sequinho, ‘panarizo’, quando 

não mata aleija... . Levaram ela pra Sabino[ES], pra rasgar ela não deixou 

rasgar..., aí pronto... ficou em cima da cama, lá. Um dia, eu era garota, eu 

não deixava minha mãe nem pra ir ao banheiro, não deixava não, pergunta 

ela só [D. Ana] então ela tava ruim lá... ela pediu confissão, ela era muito 

católica da igreja.  Aí meu pai foi em Alegre buscar padre para ela se 

confessar, então ela se confessou,... era assim umas 4 horas da tarde e aí 

quando foi no outro dia, às 4 horas ela tava morrendo.  Idalina chegou pra 

mim e disse assim: Ho, eu tinha um medo... um... eu tinha um medo, ...vai lá 

ver nossa mãe,  porque ela morreu e vem aqui mexer com você! Aí, eles 

foram tudo pra roça e me deixaram sozinha [D.Virgínia chorou neste 

momento da entrevista]. 

  A casa era de dois ‘andar’, né? Aí ela pediu água, não tinha 

ninguém pra dá, aí minha irmã já tinha falado aquilo, eu fiquei com medo, 

mas eu cheguei lá ela não levantava mais.  Me deu aquela coragem, eu 

coloquei a mão por debaixo  do pescoço dela, levantei ela, botei água na 

boca dela, aí ela já não engoliu mais. Aí eu larguei ela em cima da cama e 

pronto: danei a gritar, gritei,... gritei,...gritei, aí o pessoal da roça veio 

‘tudo’, veio meu pai, meu falecido irmão que ela não gostava.  Isso eu me 

alembro4 . 

   

Nos depoimentos orais as informações são extraídas  da memória dos entrevistados5 . 

Porém, o ofício da memória não é lembrar, recompor o que houve e, sim, reconstituir, 

relembrar através de uma recriação apresentada como ficção o que no passado existiu de 

fato, e a lembrança é o caminho pelo qual a existência retorna como representação do 

passado, neste sentido, a memória é apenas a matéria-prima de um processo de mimése-

recriação por meio de palavras 6 . 

 

As palavras são tecidas a partir de vários fios ideológicos e servem de trama a todas as 

relações sociais, em todos os domínios. E por isso, a palavra será sempre o indicador mais 

sensível de todas as transformações sociais7 . Para nós, através das palavras podemos 

também ter acesso às relativas permanências do pensamento social, nas longas conjunturas 

e também ao comportamento dos indivíduos nestas respectivas conjunturas que 

possivelmente ficaram guardados na  memória8 .  

 

Todas as definições propostas para a memória tratam apenas de um aspecto desta 

faculdade. Para uns a memória é a representação do passado; para outros ela será a   



persistência do passado. Uns vêem nela uma manifestação da inteligência que permite a 

elaboração de associações de idéias diferentes, a conjugação entre fatos passados e idéias 

ou ainda entre fatos muito atuais. Portanto definir a memória é, para todos, aprofundar um 

aspecto de memória, é tratar uma memória de entre as demais9 . 

 

Neste sentido, a memória também apresenta-se em sua dimensão cultural pois, as 

informações obtidas através dela são simbólicas, espaciais, específicas e demarcam a 

identidade de um grupo em sua especificidade cultural em distinção de outros 10 . 

 

A memória do grupo em questão é a dos descendentes de escravos que viveram no Sul do 

atual Estado do Espírito Santo, na segunda metade do século XIX. O grupo é o suporte da 

memória e se nos identificamos com ele fazemos nosso  o seu passado, através disto 

demarcamos um dos aspectos de nossa identidade coletiva11 , tal como nos evidenciou D. 

Virgínia. 

  

A memória humana opera por processo de seleção dos acontecimentos vivenciados pelo 

indivíduo e só ficam registrados aqueles mais significativos e a rememoração se dá por 

uma série de associações12 . A morte da mãe parece ter marcado profundamente a vida de 

D. Virgínia, mas todo o clima de mistério e medo que ela criara ao ver a mãe em seu leito 

de morte, acreditamos está associada a visão que a mesma tinha das pessoas do tempo do 

cativeiro porque em vários momentos da nossa entrevista a mesma repetia: “... gente do 

tempo do cativeiro..., sei lá o que era, ... tinha uma coisa”. 

  

Para aquelas pessoas a morte parece ter um duplo sentido. A morte física representa a 

perda do corpo que, por sua vez, não impede a continuidade da vida em espírito como 

revelou uma das irmãs de D. Virgínia: “vai lá ver a nossa mãe,  porque ela morreu e vem 

aqui mexer com você”! Estamos analisando representações simbólicas do real de um 

indivíduo que descende de escravos africanos cuja crença no mundo dos espíritos é parte 

constitutiva se não formativa do complexo cultural de sociedades africanas localizadas no 

centro-sul do continente, como as do  Congo - Angola, que vieram para o Brasil e 

recriaram tais praticas no Novo Mundo13 . 

  

 

De acordo com Le Goff, desde muito cedo, na Europa Ocidental, a doutrina da Igreja já 

pregava que no momento da morte, a alma imortal deixa o corpo e os dois só voltam a 

encontrar-se no fim dos tempos, no momento da ressurreição dos corpos14 . Por outro 

lado, o historiador italiano Carlo Ginzburg, observou que entre o final do séc. XVI e 

primeira metade do XVII, existiu uma crença muito difundida na região do Friuli (Itália), 

na existência de espíritos responsáveis pela fertilidade do solo e boas colheitas, o mesmo 

autor ainda nos cita um caso de uma certa Anna, chamada a “Ruiva” que fora interrogada a 

1 de janeiro de 1582 pelo Santo Oficio por afirmar ver os mortos e falar com eles15 . 

 

Tão distantes no tempo quanto no espaço, o ponto comum nos dois casos é a crença no 

mundo dos espíritos, mas de certa forma, neste último caso dá para supormos que o que 

deve ter levado muitas pessoas inocentes a  serem queimadas na fogueira nos séculos XVI 



e XVII, na Europa, condenadas pela Santa Inquisição. Foi em grande medida a ira e a fé 

cega de Bispos e Padres que encontravam as manifestações do Diabo e o possível 

afrouxamento da fé - nas sagradas escrituras - em todas e qualquer atitude de fiéis que 

fugissem aos seus entendimentos, acreditando, por exemplo na capacidade de algumas 

pessoas em ver e falar com os mortos ou fazer com que: “...durante o sono o seu espírito 

abandonasse o corpo e saísse a vagar com os outros, isto é, o bando dos que morreram 

prematuramente, e a percorrer á noite, implacável e terrível das aldeias, enquanto os 

habitantes trancam as portas em busca de proteção”16 . 

 

No Brasil Colonial, as pessoas acusadas de praticarem a feitiçaria, juntamente com os 

sodomitas, bígamos e cristãos novos, eram denunciadas para o Santo Ofício, e enviadas 

para julgamentos  nos Tribunais Inquisitórias, em Portugal17 .  

  

 “...Em 1742, chegava à Inquisição de Lisboa, vinda do Brasil, uma 

presa acompanhada da respectiva devassa contra ela, resultante de visita 

pastoral realizada na região das Minas Gerais. Chamava-se Luzia da Silva 

Soares e era acusada de culpas de feitiçaria e pacto demoníaco.(...) 

Exatamente na mesma época, outra negra da Colônia praticava ritos que 

confundiam os inquisidores e os colocariam as voltas com a tradução de 

universos culturais distintos. Luzia Pinta era acusada de promover reuniões 

noturnas para curar e prever coisas futuras. Do interior de Minas Gerais, o 

Juízo Eclesiástico denunciou-a ao Santo Ofício, que providenciou sua 

remoção para o Reino. Luzia começou a ser interrogada em março de 1743. 

Confessou que tinha o dom de adivinhar por “destino” que Deus lhe dera, e 

herança de seus ancestrais africanos; em certas ocasiões, seu corpo ficava 

caído no chão, feito morto, enquanto, em espírito, ela ia a vários 

lugares.”18  

 

Os africanos ao chegarem aqui encontraram representações da religiosidade dos indígenas 

e da religião do homem branco-católica19 . Estes dois elementos desem-penhou um papel 

fundamental em sua socialização, na medida em que houve a possibilidade de manter 

traços culturais do seu lugar de origem cuja a influência do espírito dos mortos se 

verificava quando um determinado ritual fosse realizado utilizando-se partes do seu corpo 

como podemos observar em outra denúncia registrada em 1760, na Vila de Itaubira, em 

Minas Gerais. 

 

“...A negra Angela Maria Gomes, da nação Courana, forra, enfamada de 

ser mestre feiticeira, foi surpreendida com outras mulheres desenterrando 

um defunto no adro da Igreja de Nossa Senhor da Boa Viagem, e utilizando, 

além dos restos mortais, morcego e bode na confecção de seus feitiços, 

reunindo muita gente em sua casa, para os batuques que se realizavam 

todas as terças  e sextas feiras, religiosamente”20 . 

 

Segundo as observações de Rugendas, um viajante europeu que visitou as províncias do 

centro-sul do Brasil, nas primeiras duas décadas do séc. XIX, em especial o Rio de Janeiro: 

“...as violências que os escravos sofrem, destroem quase todas as suas idéias anteriores, e 



como resultado a América é para eles um mundo novo; aqui recomeçam uma nova vida. É 

pela ação do catolicismo, consoladora e protetora dos cativos, com rituais que devem 

produzir uma impressão irresistível no espírito e na imaginação do africano que os negros 

se tornam Cristãos convic-tos”21 . Incorporando os seus próprios valores espirituais aos da 

religião católica e os transmitindo por várias gerações: do  tempo do cativeiro até a vida em 

liberdade tal como acontecera com a mãe de D. Virgínia que em seu leito de morte pediu 

para chamar um padre afim de fazer sua última confissão porque : “...ela era muito 

católica da igreja”. 

 

Contudo a descrição da cena de morte da mãe vai ficando aos poucos mais rica em detalhes 

a ponto de nos fazer refletir sobre situações e fatos passíveis de terem ocorrido no 

cotidiano da escravidão, mesmo que esse momento específico – morte da mãe – já tenha 

ocorrido no mundo rural em liberdade, como nos lembra D. Virgínia.  

  

        “...- As roças eram de quem ? 

 - Eram do falecido João – irmão mais velho – a meia com meu pai, 

mas lá não tinha meia, esse homem era tão ruim, era filho tão ruim, que era 

tudo dele. Aí falecido João falou assim, olhou lá ‘pracasa’, a casa encheu 

derrepente, porque tinha muito camarada na roça, desceram tudo..., aí 

botaram uma vela na mão dele, ela deitada esticada, ficou chorando ali, ela 

olhava pra ele, as lágrimas desciam pelos cantos, mas nada de morrer, ele 

ficou com aquela vela. Aí, falecido Nicodemo, disso eu alembro, que já 

morreu há quantos anos, [disse] sai dai, João..., sai dai, a sua mãe não vai 

morrer na sua mão, que tá penando aí; pegou a vela dele, ela se esticou e 

ficou igual a um passarinho [a chama da vela], mas na mão dele, não.  

 Ela... uma vez... sei lá, não sei porque, você sabe, gente do tempo do 

cativeiro... sei lá o que era... tinha uma coisa, então ela foi ‘espiá’ ele,  um 

dia, isso eu me alembro, ela tava no terreiro... assim que nós morava numa 

casa de sapé que ele botou a gente lá, na beira duma mata fria... uma hora 

dessa que chegava cair cereno e ele lá, na casa boa de dois andá e a gente 

morando dentro do mato, a bem dizer, lá em Vala do Souza[atual Município 

de Gerônimo Monteiro-sul do ES]. 

 Aí ela se ajoelhou no chão, tirou o peito pra fora e falou assim: só se 

ele não mamou nesse peito, mas ele vai me pagar tudinho, no meio do sol 

quente, no meio do terreiro.  

 [-D. Ana  intervém]:“é..., ele pagou, o que ele penou, gente... nem 

queiram sabe ! Eu já tinha casado (...) e viemos pra Vala do Souza outra vez 

pro, Sítio do irmão de Paulo[marido de D. Ana], João Vicente ele tava 

muito ruim; aí ele se acabou assim ó da grossura do pé desta mesa [muito 

magro]. 
 Aí, o falecido Pedro, outro irmão de Paulo que era boiadeiro na Lagoa Só, foi em 

nossa casa e falou assim: vocês vão lá na casa de João porque ele tá muito ruim. 

 Chegamos lá ele tava vai- não-vai, morre-não-morre. João acabou 

em cima da cama assim, da grossura do pé dessa mesa. Ele tava vai-não-vai 

e acabou indo”22 .   

 



O mais interessante nesta história toda é que esse relato de D. Ana sobre a morte do cunhado, já havia sido 

registrado por nós, em outubro de 1993, portanto 8 meses antes do  relato de D. Virgínia e nos informa entre 

outras coisas que o falecido João, filho ruim a quem a mãe do tempo do cativeiro havia rogado uma praga, um 

feitiço antes de morrer, parece ter sofrido muito em cima de uma cama até vir a falecer. 

 

Para os camponeses da Inglaterra, no séc. XVI, atos como esse praticado pela mãe de D. Virgínia seriam 

considerados bruxaria porque, em geral,  suspeitava-se que e-las causavam danos físicos a outras pessoas ou 

causavam a morte delas23 .  

 

A que tudo indica a mãe de D. Virgínia não era nenhuma mandingueira (feiticeira), pelo 

contrário era até ...”católica da igreja”, mas esse detalhe não parece ter eliminado por 

completo da memória das pessoas do tempo do cativeiro a crença em forças ocultas, do 

mundo dos espíritos. O mau reivindicado para o filho foi com a intenção de fazer justiça 

aos males que o mesmo cometera contra ela e sua família. Por outro lado, de acordo com 

outro viajante europeu, H. Koster de fins do séc. XVIII, o catolicismo negro pode até ter 

feito com que diminuísse a crença dos es-cravos[e seus descendentes], nos poderes dos 

“mandingueiros”, ou “feiticeiros”24,   e a que tudo nos indica até o momento, nada os 

impediram de transferir esses poderes a eles mesmos, e a suas próprias palavras como o 

teria feito a mãe de D. Virgínia.  

 

Não há, por parte da nossa entrevistada, a associação direta do ato praticado por sua mãe 

com uma suposta devoção ou manifestação de fé  nos poderes do Diabo ou a qualquer 

outra entidade para lhe ajudar a fazer o mal. Em síntese D. Virgínia não expressou em 

nenhum momento ter uma visão do mundo dividida entre o céu e o inferno, apesar disso 

ser típico de culturas dominadas pelo catolicismo. 

 

Para nós, o mais interessante no relato de D. Virgínia foi o detalhe da vela ressaltado pela 

mesma. A sua mãe não queria morrer com o filho “maldito” segurando a vela cuja a chama 

simbolizava os últimos momentos de sua vida. De acordo com Robert Slenes, em algumas 

etnias da África central como a dos  Erreros havia uma crença muito parecida a esta, pois 

quando da morte de um membro do grupo, uma pessoa muito próxima ficava segurando 

um tição [pedaço de lenha com uma das extremidades em chamas ou em brasa], para 

simbolizar a passagem do indivíduo para o mundo dos espíritos25 . O que de certa forma 

nos revela as limitações dos viajantes europeus que por aqui estiveram, nas primeiras 

décadas do século passado, em tentar entender o comportamento dos indivíduos de culturas 

diferentes da sua como a dos africanos descrita por Rugendas. 

 

A memória da escravidão quando evocada nos é transmitida por D. Virgínia por associação 

com eventos trágicos relacionados a um certo misticismo presente no mundo da escravidão 

e este tipo de memória lhe teria sido transmitido pela mãe. 

 

 “.... Meu pai nunca me falou nada, sobre o tempo do cativeiro não, 

quem contava isso era nossa mãe. Marcavam com ferro quente os filhos das 

cativas e quando nasciam lá pelos matos, por lá ficavam , porque elas 

tinham que ficar trabalhando, hoje em dia nós tamos com tudo e não tamos 

prosa, tá ? Tinha lá uma tal lagoa, então dizem que tinha uma roça de arroz 

e o senhor disse assim: ... bota a negada toda prá cortar o arroz que avém 



chuva, bota a negada toda e leva o chicote, umas mulheres sentindo dor pra 

ganhar criança... ganhava a criança, por lá mesmo ficava e tinha que ficar 

cortando o arroz, só botavam pano lá no chão e não lavavam não. Aí, dizem 

que ele [fazendeiro] falou assim: ...vocês andam com esse arroz, se não vai 

chover... e mulher lá, se torcendo, aí dizem que falaram assim: Ho! senhor, 

tem uma dona aqui que ganhou criança e não pode ficar aqui, porque vem 

chuva. E ele: não, deixe cortar. Ho!... e, no dia da tempestade,  inundou 

tudo,... inundou a fazenda e inundou tudo, dizem que virou água pura prá 

molecada pescar”26 .  

 

Ecléa Bosi, já há muito havia ressaltado que quando um grupo trabalha intensamente em 

conjunto, há uma tendência de criar esquemas coerentes de narração e de interpretação dos 

fatos, verdadeiros ‘universos de discurso’, ‘universos de significados’, que dão ao material 

de base uma forma histórica própria, uma versão consagrada dos acontecimentos 27 .  
 

O acontecimento narrado por D. Virgínia teria se dado na segunda metade do século XIX, e seria mais um 

castigo, um feitiço contra alguém que teria judiado das pessoas: daquele tempo - tempo do cativeiro. Mas será 

que tempestades de tais proporções eram fenômenos recorrentes, naquela região e no período em que teria 

vivido a mãe de D. Virgínia - final do século XIX e início do XX ? 

 

Em 30 de setembro de 1879, o periódico O Monitor Campista, que circulava na Corte, e  em Campos - 

extremo norte do Estado do Rio de Janeiro, fronteira com a região Sul do Estado do Espírito Santo, noticiou o 

seguinte acontecimento: 

 

 Províncias - considerável prejuízo tiveram ultimamente os proprietários dos distritos 

de Viamão, Capivary e Palmares em suas fazendas de criação de gado situadas nos 

terrenos baixos á margem da Lagoa dos Patos.  

 O vento sudoeste fortíssimo, que reinou ininter-rompidamente 

durante alguns dias do mês passado, produziu tão volumosa enchente no 

lugar, como não guarda exemplo outra a memória dos moradores daqueles 

localidades. 

 Albardões jamais inundados, onde existiram casas, foram 

completamente assoberbados pelas águas que elevaram-se ainda sobre elas 

á uma altura de treze palmos. 

 Avalia-se em mais de dez mil rezes entre animais: vacas, la-nígeros e 

cavalos, o prejuízo causado pela enchente desde o lugar denominado 

Varzinha em Viamão até Palmares. Na Fa-zenda Boa Vista hoje retalhada, 

e de propriedade de diversos fazendeiros , o prejuízo foi avultadíssimo. 

 O Sr. Delfino Vieira, além de um rebanho de perto de 1.500 ovelhas, 

que foi todo morto pelas águas, perdeu con-juntamente com seus irmãos, 

quase um rodeio inteiro de gado, de perto de mil rezes. O prejuízo dos 

outros proprietários atin-giram as mesmas proporções, após a cheia foram 

encontrados nos lugares mais baixos milhares de animais mortos. 

 A viúva Bonifácio da Fazenda Boa Vista, que gozava de uma regular 

abastança, ficou reduzida a extrema pobreza, levando-lhe a enchente gado, casa 

e todas as dependências 28 . 

 



Ao fazermos uma analogia entre essas duas informações constatamos que, naquela região, 

grandes tempestades, seguidas de grandes enchentes não eram incomuns na segunda 

metade do século XIX, espaço a qual se reporta a memória de D. Virgínia. O significado 

do acontecido para a mesma é evidente, a tempestade teria sido um castigo das forças da 

natureza, contra um suposto fazendeiro, que maltratava muito os seus escravos, não 

poupando do trabalho, na colheita de arroz – tarefa árdua porque o arroz é plantado em 

terreno alagadiço – mulheres prestes a dar á luz. Para o antropólogo, Clifford Geertz, o 

nosso objetivo é tirar grandes conclusões á partir de fatos pequenos, como os narrados por 

D. Virgínia, mas densamente entrelaçados; apoiar amplas afirmativas sobre o papel da 

cultura na construção da vida coletiva empenhando as exatamente em especificações 

complexas29 .  

 

A partir das evidências contidas no depoimento de D. Virgínia tentamos reconstituir 

algumas das possíveis formas de como ela própria teria construído o seu imaginário social 

tendo como base sua origem étnica. D. Virgínia mostrou-nos que ficou guar-dado em sua 

memória a idéia do feitiço que, segundo ela, fazia parte das relações sociais das pessoas: 

escravos e seus descendentes, no tempo do cativeiro revelando para nós um dos traços da 

identidade cultural deste mesmo grupo. 

 
O que D. Virgínia se lembra sobre o tempo do cativeiro são situações, fatos espe-cíficos, que revelariam o 

efeito de dois feitiços: a praga da mãe, que não foi escrava mas era daquele tempo, rogou para o filho mais 

velho e a enchente nas terras de um fazendeiro que era ruim para os seus escravos.  

 

O tráfico negreiro não impediu que traços culturais como a crença na pratica do fei-tiço, ou 

auxilio das forças da natureza no cotidiano, fossem eliminadas e sim recriadas, no Brasil, 

assim como em várias partes do Novo Mundo, sob outros códigos. Porque os indivíduos 

desaparecem mas não desaparece a possibilidade de reconstrução da memória, pois ela tem 

o grupo como suporte 30 . 

 

D. Virgínia não se recorda de nenhuma informação sobre casos de escravos que te-nham 

conseguido  sua liberdade usando de práticas de feitiçaria a qual a mesma nos demonstrou 

crer, de acordo com as suas próprias palavras. Talvez porque no u-niverso das relações 

sociais prevaleçam a vontade e o poder dos homens fisicamente representados. 
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