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Ninguém nunca disse por aí, mas é fato que Goiana é terra de cronistas. Não é 

uma particularidade entre os vários municípios do Brasil que, como Goiana, também 

devem as crônicas o que sabem como sendo as suas histórias. Trata-se da crônica antiga, 

a de chronos, isto é, a do tempo. Ou melhor, dos acontecimentos que se dão num dado 

tempo. Em última instância: uma narrativa histórica que segue uma sequência 

cronológica dos “fatos nobres”. Quanto a estes últimos adiemos a crítica. Quanto à 

crônica, é suficiente dizer que Goiana, enquanto narrativa, também é fruto de um 

compêndio de fatos. Embebido desse entusiasmo de copista, eis aí mais uma crônica. 

Dessa vez com temperamento artístico e requintes de análise histórica.1 

Basílio Machado permeia a imaginação de todos aqueles que enveredam na 

história de Goiana. Chega a ser um clichê quando se fala em abolição. É comum 

escutarmos tanto nos espaços de poder como nas mesas de bar: “Goiana tinha um 

sapateiro que roubava escravos”; “roubava escravos para mandar para o Ceará”. Basílio 

Machado virou uma referência central quando o assunto é escravidão, liberdade e 

abolição na cidade de Goiana. Muito se fala, é fato. Mas pouco se sabe e isto é muito 

mais que evidente. Basílio Machado, de fato, existiu ou seria uma criação dos copistas 

do século XX? 

Nesses últimos oito anos pude analisar a documentação da SSP (Secretaria de 

Segurança Pública) no longo período de 1849 a 1888. Pude ler centenas de milhares de 

ofícios escritos por delegados, subdelegados, presidentes de província e chefes de 

política. Pude também, infelizmente, presenciar algumas folhas se despedaçando na 

minha frente. Pois é, o templo oblitera as coisas. Hildo Leal, funcionário do arquivo e 

um profissional ciente do material que eu colocaria as mãos, disse-me francamente: só 

deixo você ter acesso aos documentos se fotografar, com qualidade, todas as folhas. 

Foram várias as semanas com a câmera do Engenho de Imagem, emprestada pelo 

 
1 Quero aqui agradecer a companheira Solange Guimarães que revisou este texto e que dispôs de seu 

tempo para conversarmos a respeito das muitas informações aqui citadas. 



cineasta Caio Dornelas. Foram centenas de horas no Arquivo, dividindo o tempo com o 

pessoal da limpeza para tomar aquele cafezinho. 

Ao chegar pela década de 1880 fiquei ainda mais atento para ver se encontrava 

alguma coisa sobre Basílio, mas, para minha surpresa, não encontrei uma linha se quer. 

Cheguei a achar, por muitas vezes, que Basílio Machado se tratava, na verdade, de um 

mito, um personagem criado pela imaginação dos cronistas goianenses do século 

passado. Dizia a mim mesmo enquanto me deparava com aquele cheiro de papel velho 

bem na minha frente: será possível que uma figura dessa envergadura, que impetrou 

tantas “aventuras”, para não dizer crimes, não tenha caído na malha das forças policiais, 

seja por denúncia, acusação ou investigação? Diante dos fatos que temos notícia, será 

mesmo que nenhuma autoridade policial chegou a executar ao menos uma diligência 

contra Basílio, um oficiozinho sequer? 

 Muitas vezes o silêncio pode nos dizer muita coisa. No caso de Basílio, até então 

tem me estimulado a promover uma busca pelos seus passos, mesmo que sutil e 

introdutória. Não é possível que este sapateiro não tenha deixado rastros. Momentos de 

indagações que nos lembramos de Philippe Artiercs, quando diz, ressaltando Perec: 

“existem poucos acontecimentos que não deixam ao menos um vestígio escrito” 

(ARTIERCS, 1998:9). Estímulo da procura, essa máxima sempre nos potencializa. Num 

dia desses decidi rever novamente as menções que temos a respeito de Basílio, numa 

tentativa de debulhar as informações escritas existentes e assim poder desvendar novas 

pistas sobre a vida desse nosso personagem.  

 Comecemos pelo texto mais recente, o de Mário Rodrigues do Nascimento, 

Crônicas Goianenses, obra publicada em 1996. Nela o autor dedica uma parte para o 

que chamou de “Gente da Abolição”. Na sessão Basílio Machado aparece como herói, 

aliás, um humilde sapateiro que se tornou figura célebre mediante ao papel 

desempenhado na luta pela abolição em Goiana. A sua fama se deu pelos idos da década 

de 1880 quando começou a raptar escravizados para enviá-los ao Ceará, província onde 

a escravidão foi abolida já no ano de 1884. “Disfarçado de camponês, ou de “mascate” a 

vender bugigangas”, explica o autor, “ele se dirigia aos engenhos, onde no eito ou na 

senzala, seduzia o escravo para fuga como o primeiro passo dado a liberdade” 

(NASCIMENTO, 1996:44).  



 Mário Rodrigues, enquanto cronista que foi, para discorrer sobre a história de 

Machado, se utiliza do Jornal O Goianense que circulou em Goiana na década de 1930, 

cujo redator chefe foi o jornalista Quintino de Araújo. Foi desse periódico que 

Rodrigues transcreveu a façanha mais célebre de Machado. A que entrou nos anais 

saudosistas de Goiana. Trata-se do rapto da escrava de nome Estrela, “uma mulata nova, 

uma peça de mimo, bastante atraente e pela qual o seu senhor, o velho coronel, sentia 

formidável paixão” (NASCIMENTO, 1996:44). Para além de aventureira, a menção nos 

diz sobre as relações escravistas e sobre a concepção historiográfica de uma época em 

que se romantizavam as violências.  

 Um parêntese necessário. Os estupros, castigos físicos diversos e toda sorte de 

crueldade eram recorrentes e marcas permanentes na vida dessas mulheres. Tudo isso 

foi moeda corrente no escravismo. Só para citar um exemplo, na tentativa mínima de 

termos ao menos uma ideia de como essa violência se operava, vamos até o ano de 

1859, ano, aliás, da célebre visita de Vossa Majestade, o Imperador. Embora a viagem 

seja longa, não percamos o fio da meada deste texto: Basílio.  

No dia 21 de março deste ano o delegado de Goiana, José Ignácio da Cunha 

Rabelo, genro de João Joaquim da Cunha Rego Barros, informou ao chefe de polícia da 

província que Antônio Francisco Pereira Júnior, filho do futuro Barão de Bujari, tinha 

esfaqueado, levando quase a morte, uma escrava do pai de nome Maria dos Anjos.2 O 

motivo? Ciúmes! Maria era casada com outro escravo do engenho e pelo que consta no 

ofício o senhorzinho não aceitou o matrimônio, supostamente por nutrir “desejos” pela 

mesma. Decerto, achava ele que poderia acabar com a relação conjugal visto ser ela 

escrava e, portanto, propriedade de seu pai, e, por hereditariedade, também sua.  

Numa sociedade que previa a posse de uma pessoa por outra, e com isso a 

convivência com todo um conjunto de violência física e simbólica, não é difícil propor  

que existiram diversas Maria dos Anjos em Goiana. Mulheres que foram violentadas 

por seus senhores e senhorzinhos, enfim! Deixemos sempre a pulga atrás da orelha. Até 

porque, se a história que o jornal conta for verdadeira, Estrela optou por fugir com 

Basílio. E se fugiu, escolheu outro rumo que não era o do lado do senhor, tampouco do 

seu “desejo”.  

 
2 Delegacia de Goiana, 21 de março de 1859. APEJE, Setor de manuscritos. SSP 176 – 1856a1860 - Volume único. 



Estrela, mulata nova, peça de mimo e bem atraente, cativa de um velho coronel 

que a tinha como seu objeto sexual. Basílio, contrariando tudo e a todos, resolveu tirá-la 

das amarras do seu senhor. Talvez tenha feito isso não só por ser um abolicionista, mas, 

quem sabe, por nutrir amores por Estrela. Especulações à parte, “um dia deu por ali 

Basílio, desta vez disfarçado em bilheteiro”, conta-nos Mário Rodrigues transcrevendo 

o Goianense, “declarou-se ferrenho escravocrata, conseguiu a confiança do proprietário 

e demorou-se no engenho tempo bastante para convencer Estrela que ela deveria brilhar 

em outros firmamentos” (NASCIMENTO, 1996:44). “Brilhar em outros firmamentos”, 

como eram livres as licenças poéticas.  

A empreitada de convencer escravos a fugirem era algo que requeria, muitas 

vezes, bastante astúcia por parte do “sedutor’. Tinha que ser bom de lábia. A defesa da 

tese da liberdade, nessas circunstâncias, nem sempre poderia ser acatada de pronto. Era 

fácil reconhecer os riscos de longe. É certo que alguns escravizados, ou escravizadas, se 

deixavam seduzir, buscando assim horizontes alternativos. Muitos, porém, identificando 

os riscos dessa aventura, recusavam logo de início. Aliás, a palavra sedução merece 

algumas linhas, até parágrafos, caso não fosse a minha pressa. É que a fuga ou roubo de 

escravos, durante o século XIX, esteve bastante vinculado à ideia de sedução.  

Marcus Carvalho ressalta que na visão teórica da jurisprudência do Brasil 

escravista daquela época, “o escravo como instrumentum vocale, bem móvel, não podia 

realizar todos os atos jurídicos, nem contrair obrigações. Faltava-lhe, ainda, vontade 

juridicamente eficiente” (CARVALHO, 1987:99). Todavia, tal como lembrou o próprio 

autor, estamos falando de seres humanos, e, sendo assim, mesmo escravizados, não 

deixavam de impor e seguir as suas vontades, apesar de extremamente tolhidas pela 

violência corrente. Eles não deixaram de disputar barganhas, embora todo tempo 

houvesse sempre uma retaliação à espreita. 

Admite-se que muitos se deixaram “seduzir” procurando uma melhora nas suas 

vidas. Uma troca de senhor poderia ocasionar esse desejo. Mas não nos enganemos, 

pois, com a troca também poderiam encontrar um senhor pior e, caso quisessem voltar 

para o antigo, o caminho se tornava uma aventura não menos arriscada. Ainda assim, 

muitos escravos “se deixaram” ser roubados, ou seduzidos, apostando num horizonte 

social alternativo que lhes garantisse mais possibilidade de alforria, de liberdade. É por 

isso que é bastante provável que muitos optassem em seguir com Basílio Machado, 



nosso personagem, uma vez escutando dele as promessas de liberdade na distante 

província do Ceará. Aliás, Basílio Machado não foi o único goianense a fazer isto.  

Marcus Carvalho cita o exemplo do goianense Vicente de Paula, líder da 

Cabanada pernambucana.3 Conta-nos o autor que “o maior crime de Vicente, sem 

dúvida, era “furtar escravos”, e acoitar os que fugiam para as matas do Jacuípe, 

formando com eles os batalhões de “papa-méis”, o melhor corpo de tropa com que 

contava” (CARVALHO, 1987:99). Ser furtado nessas circunstâncias poderia significar 

a liberdade. Além de que o termo “furtar”, atribuído aí pelas autoridades, não pode ser 

levado na íntegra. Muitos, entre ficar no engenho e fugir com Vicente, escolheram a 

segunda opção. Isto é, muitos escolheram seguir, ao contrário de serem “raptados”. 

Ocorre que muito diferente foi a década de 1880 em relação ao tempo de atuação 

de Vicente de Paula (Década de 1830). Nos últimos instantes da escravidão, 

impulsionados por uma forte campanha abolicionista que se alastrou por todo Brasil, 

cresceram os raptos de escravos e as fugas. Isso, obviamente, tornou-se um problema 

para as autoridades e, sobretudo para os senhores que mantinham intrépido o 

escravismo. Bem no comecinho de 1888 “alguns agricultores” de Goiana, publicaram a 

seguinte nota no Diario de Pernambuco: 

É por demais escandaloso o procedimento dos abolicionistas desta cidade, só 

parece-nos que este pequeno torrão está isento das leis que regem o nosso 

país. Ele é governado por meia dúzia de pessoas que tem praticado os 

maiores absurdos e das maneiras a mais pública. [...] as autoridades daqui não 

dão a menor garantia aos agricultores que veem todos os dias seus escravos 

serem roubados e depois obrigados a libertá-los sob condição. (grifos 

nossos)4 

 

Aqui temos uma pista importante. Mesmo se a história de Machado for uma 

mentira, ao menos temos a certeza que em Goiana, sobretudo na segunda metade da 

década de 1880, roubos de escravos aconteceram com certa frequência ocasionando um 

grande descontentamento entre os agricultores que, aliás, caso não fossem atendidos 

pelas autoridades competentes, poriam “em prática o princípio - vis vi repellitur”5 E 

 
3 “Vicente de Paula (ou Vicente Tavares da Silva Coutinho, ou Vicente José da Silva Tavares, ou Vicente 

Ferreira de Paula, o seu nome real nunca se soube), ex-sargento, filho de um vigário e um "semi-branco", 

no dizer de um frade que o conheceu pessoalmente [...]” (CARVALHO, 1987:99). 
4 Diário de Pernambuco, 6 de janeiro de 1888 (Biblioteca Nacional). 
5 IDEM. 



foram roubos, salientemos, que se davam dentro de uma atmosfera abolicionista: 

roubados para serem libertados, ou para que obrigassem os senhores a libertá-los. 

Já nos últimos segundos da escravidão, muitos senhores optaram não por bater 

de frente com essa nova atmosfera, mas por trocar seus escravizados por prestígios, 

concedendo-lhes liberdades sem condição alguma. Numa dada festa tornavam públicas 

as alforrias, que sempre vinham acompanhadas de longas declarações sobre deus, pátria 

e liberdade, sobre os novos tempos, e também acompanhadas de brindes e vivas. 

Quando muito saía até uma notinha no jornal. No dia 20 de maio de 1884, uma terça-

feira, foi publicada uma no Diario de Pernambuco a mando do Clube Abolicionista 

Goianense: “no mês de abril próximo findo fora por intermédio do sócio deste clube, 

capitão José Pires Vergueiro, entregues ao clube sete cartas de liberdade concedidas 

gratuitamente, sendo cinco pelo Sr. Major Bento Bezerra Ferreira de Mattos”6 

Conseguimos ter acesso ao registro dessas cartas de liberdade concedidas pelo 

Major Bento, residente no Engenho Limoeiro, de sua propriedade. O Major justificou a 

ação dizendo que era em “consideração à paixão do redentor dos homens”. Na ocasião 

foram libertados Cipriano, de 50 anos; Rosa, de 46; Maria e Luiza, de 50 e de 38 anos, e 

Thomaz, também de 38.  

 
6 Jornal Diario de Pernambuco, 20 de maio de 1884 (Biblioteca Nacional) 



 

Carta de Liberdade conferida a Cipriano, Rosa, Maria, Luiza e Thomaz. Goiana 18 de janeiro de 1884. 

Agradeço a Maria Helena e a Da Paz que tão gentilmente me deram acesso ao arquivo do cartório. 

Basílio deveria atuar nesse campo cujo ambiente era pautado por certas atitudes 

que iam desde os roubos de escravos, à concessão pública de cartas de liberdade. Os 

membros do Clube Abolicionista Goianense, inclusive, criaram uma comissão7 

exclusiva com o objetivo de angariar fundos para as cartas de liberdade e assim anunciá-

las publicamente com as vivas necessárias. “O clube designou o dia 28 de setembro 

próximo para uma festa, em cuja ocasião serão entregues as cartas de que se acham em 

seu poder e mais as que forem agenciadas”, diz-nos a mesma nota do clube.  

Basílio, caso de fato tenha existido, parece que não atuava nesse campo: o dos 

senhores participantes de “clube”; por ser humilde sapateiro, como se diz, talvez não 

tivesse nem dinheiro, tampouco escravos para custear ou conceder a liberdade. Basílio 

ia ao confronto. Batendo de frente com um dos princípios mais importantes para a 

classe senhorial: a propriedade.  

 
7 A comissão agenciadora de cartas de liberdades dos possuidores de escravos foi composta dos seguintes 

sócios: comendador Ivo Antônio de Andrade Luna, tenente-coronel João Paulino de Tavares Gouveia, Dr. 

Manoel Polycarpo Moreira de Azevedo, capitão José Pires Vergueira e tenente Manoel Camelo de 

Andrade. Estas informações podem ser encontradas no Jornal Diario de Pernambuco, 20 de maio de 1884 

(Biblioteca Nacional). 

 



Depois de ter se passado por defensor da escravidão e, certamente por isso, ter 

tido o abrigo concedido pelo coronel, Basílio fugiu com Estrela. Vejamos na íntegra o 

que diz o artigo publicado no O Goianense: 

E numa manhã antes do café, recebeu o coronel a notícia de que o bilheteiro 

se ausentara, levando em sua companhia Estrela e outros escravos. Furioso 

pelo duplo choque do desparecimento da escrava preferida e da traição do 

cautelista, pôs-se ele em campo para a terrível vingança. Veio à cidade, 

recorreu às autoridades, correu hotéis, esteve na olaria de José Pires, ponto 

onde se abrigavam os negros foragidos, procurando o raptor em toda parte e 

afinal, desiludido, deixou à família de Basílio um recado que importava numa 

sentença de morte. (NASCIMENTO, 1996:44) 

 

Não, não foi possível achar nada sobre isso na documentação policial. Uma 

pena. Vai ver o delegado era abolicionista, ou quem sabe inimigo político desse coronel, 

e, devido a isso, não escreveu nenhum ofício, um “recadinho” sequer ao chefe de polícia 

ou presidente da província. Vocês sabem que essas lamentações são meras 

especulações. Talvez nada mais que isso. Sim, nós historiadores também fazemos o uso 

dessa prerrogativa. Faz parte de nosso trabalho especular e não achem isso estranho. 

Mais vale uma especulação revelada em carne e osso, do que uma certeza insensata 

floreada com notas de rodapé. 

Bem, o tal de José Pires eu encontrei. José Pires não, me desculpe: Coronel José 

Pires Vergueira. É o José Pires acima referido, membro do Clube Abolicionista 

Goianense, o que fez o intermédio com o Major Bento Bezerra Ferreira de Mattos na 

publicidade das cartas de liberdades, é o José membro da comissão que angariava 

fundos para a liberdade durante a década de 1880. De fato ele era proprietário da olaria 

que ficava nas redondezas do porto de Goiana, tal como descrito pelo O Goianense.  

Ele foi também vereador no quadriênio 1865-1868.8 Analisando as informações 

que temos dele para a década de 1860, podemos concluir que ele foi um liberal ligado a 

nata do partido em Goiana: Feliciano Cavalcanti da Cunha Rego, o futuro Barão de 

Timbaúba, Viriato Aurélio da Cunha Gouveia, juiz de direito, primo e cunhado de 

Feliciano e filho do Major Manoel Paulino de Gouveia Muniz Feijó, proprietário do 

 
8 O Jornal O Liberal, publicado em 1868, cita-o como vereador. Ver: O Liberal. 12 de Setembro de 1868. 

(Biblioteca Nacional).  



Engenho Pau Amarelo e liberal goianense conhecidíssimo em Pernambuco em meados 

do século XIX, assim como foi o seu “enteado”: Nunes Machado.9 

Logo abaixo temos uma planta do porto de Goiana feita em 1847, muito antes de 

ser construído o canal. Nela é possível identificar uma olaria. Talvez fosse a tal olaria 

que serviu de abrigo para os escravos “roubados” por Basílio. Aqui também são meras 

suposições, uma vez que o canal construído no percorrer da década de 1870, ao que 

tudo indica, vai passar por cima desta olaria que vemos no mapa. Trazemos a imagem 

para vislumbrarmos, ao menos, um espaço geográfico da época. Vai ver o canal passou 

perto da olaria e não por cima como supomos. Nesse sentido, ela existira neste mesmo 

lugar pelos idos de 1880.  

 

Planta do Porto de Goiana, 30 de abril de 1847. Série Obras Públicas, APEJE. 

Aqui sobressai um ponto interessante. Os senhores estavam “acoitando” àqueles 

que atuavam no rapto de escravos com o intuito de libertá-los. Tudo parecia fazer parte 

do grande plano da abolição geral. Supostamente havia também certo tipo de conluio 

entre esses senhores e os atores envolvidos no rapto. Enquanto os renomados brindavam 

 
9 Nunes Machado era filho de sua mulher, Margarida Coutinho da Cunha Rego Barros, fruto do primeiro 

matrimônio com Joaquim José Nunes Machado. Ela era também irmã de João Joaquim da Cunha Rego 

Barros, o futuro III Barão de Goiana. Apesar do parentesco, tanto Nunes Machado, quanto o seu pai e o 

seu padrasto, o Major Paulino, e também seu meio irmão, Viriato, eram inimigos de João Joaquim.  



em sedes como a do Terpsichore Goyannense, suas propriedades eram utilizadas por 

pessoas como Basílio que fazia o “trabalho sujo”. 

Para além de Mário Rodrigues e do jornalista Quintino de Araújo do Jornal O 

Goianense, depois terminei descobrindo que quem também fala sobre Basílio Machado 

é o Desembargador Edmundo Jordão no velho Almanach de Goiana, publicação de 

1930. Fiquemos bem atentos agora, pois, aqui temos um vestígio importantíssimo da 

existência do nosso personagem. É a partir daí, inclusive, que descarto a possibilidade 

dele ser apenas uma criação fantasiosa, um mito “histórico”, como falei anteriormente 

no começo deste texto. Para mim, Basílio passou a se tornar um ser de carne e osso 

depois que li Edmundo, que diz na lata: “quem escreve estas linhas já o conheceu 

velhíssimo, vergado para o túmulo, mas ainda cheio de entusiasmo quando 

celebrávamos, com fogos e passeatas, o 13 de Maio” (JORDÃO, 1930:23).  

“Quem escreve estas linhas já o conheceu velhíssimo”. Aqui podemos estar 

diante da primeira prova cabal da existência de Basílio. Alguns até poderão dizer: e se 

for uma criação da cabeça de Edmundo? Decerto que não. O espírito positivista era 

demasiado forte para uma declaração como esta ser mentira, ainda mais no Almanack, 

onde se aglutinava inúmeros “homens das letras” de Goiana. Homens a exemplo de 

Ângelo Jordão e José Pinto de Abreu, entre outros. Edmundo não iria mentir sobre isso. 

A declaração do desembargador Edmundo Jordão no Almanach de Goiana soou 

como um alívio. Fiquei imaginando Basílio velhinho pelas ruas de Goiana, sempre com 

um grande entusiasmo quando o assunto eram as festividades da abolição. Basílio deve 

ter comemorado bastante a data, assim como em todos os cantos do Brasil. 13 de maio 

foi também um grande dia de festa. Festas que se estenderam meses e até anos adentro. 

Goiana, aliás, começara já no dia 24 de março de 1888, data em que não havia mais 

escravizados na cidade. Uma vitória sim, mas de quem? De Basílio ou dos senhores 

abolicionistas? Prefiro acreditar no poder das ações miúdas que se deram no percorrer 

de todo o século XIX. Estas sim foram essenciais para a derrocada do sistema 

escravista.  

Depois de abolida a escravidão em Goiana, a festa começou cedo no dia 25 de 

março. Às 5 da manhã uma girândola deu início ao dia de comemoração a emancipação, 

“tocando por essa ocasião uma banda de música [...] postada em frente ao salão da 



sociedade Terpsichore Goyanense”10. Ás 6 da tarde mais girândolas pipocaram no céu 

contrastando com a rua Direita toda enfeitada e com uma passeata que percorreu as ruas 

do Meio, beco do Pavão, do Amparo, Rio, Rosário e Conceição.11  

Foi publicado também o jornal intitulado Goiana Livre em edição única e 

especial. O objetivo não foi só registrar, mas, sobretudo enaltecer o fato de que em 

Goiana não havia mais escravos. 12 De forma bastante ornamentada, cheia de 

subterfúgios poéticos, parábolas e penduricalhos diversos, os autores elucidaram a 

participação efetiva dos abolicionistas na luta pelo fim do que consideravam um mal 

superior a todos os males: a escravidão. Pereira de Lyra, um dos entusiastas, lembrou 

que aquele era o dia em que a heroica cidade de Goiana conquistava mais um de seus 

grandes feitos: ser pioneira na abolição da escravatura em Pernambuco. Goiana entraria 

ainda mais triunfante, e por mais uma vez, “no grande livro dos acontecimentos 

pátrios”13, lembrou o autor. 

Disse ainda mais: “o despotismo cai, saudando a liberdade, pois que no escravo 

o senhor já reconhece o irmão. O erro fez-se luz em face da verdade. O despotismo cai, 

erguendo à liberdade, a mais ampla ovação” 14. É claro que o senhor não via no escravo 

o seu irmão. Certamente as festividades da abolição em Goiana devem ter 

proporcionado uma falsa sensação de igualdade. Pelo menos assim relatou Pereira de 

Lyra: “é belo, é doce, é agradável” saber que o rancor partidário “não veio empanar o 

brilho de uma festa a qual se confraternizaram todas as classes, todas as idades, todas os 

sexos, todas as condições sociais”15  

Por um momento as diferenças pareciam ter desaparecido. “Nenhum goianense”, 

afirmou categoricamente outro autor, o G. de Albuquerque, “terá o direito de esquivar-

se, hoje, às manifestações espontâneas com que seus conterrâneos vão cheios de 

entusiasmo solenizar tão sublime acontecimento”. Uma apoteose de liberdade estourou 

no céu de Goiana. De uma forma ou de outra, o mês de março de 1888 foi inesquecível 

para todos os goianenses, inclusive para Basílio Machado que viveu intensamente esse 

momento. Inesquecível sobretudo para os que ainda eram escravizados. 

 
10 Jornal Diario de Pernambuco, 25 de março de 1888 (Biblioteca Nacional) 
11 IDEM. 
12 Jornal Goiana Livre, 25 de março de 1888. APEJE – Setor de periódicos. 
13 IDEM. 
14 IDEM. 
15 IDEM. 



Como podemos medir a felicidade de Berlamino, escravo de Francisca de Melo? 

Sua senhorinha abriu mão da meia parte que possuía dele em fevereiro de 1888. Na 

prática ele continuaria a ser escravo até que a outra metade fosse comprada, ou até que 

abdicasse da mesma a proprietária. Demorou pouco tempo para isso acontecer. Um mês 

depois, em 25 de março, a onda de liberdade provocada pelo movimento abolicionista 

deve ter atingido a metade da escravidão que ainda restava a Belarmino. 16 Assim se 

tornou livre porque, afinal, Goiana se tornara livre e quem a tinha libertado foram os 

abolicionistas. Não temos ideia do que aconteceu depois, mas concordamos com Stuart 

B. Schwartz, quando diz que “o que veio depois nem sempre foi melhor para os ex-

escravizados e seus descendentes, mas foi diferente”. (SCHWARTZ, 2001:20) 

Voltando a Basílio, para a nossa alegria não foi só Edmundo Jordão que o 

conheceu e escreveu sobre ele. Raul Machado publicou em 1921 um artigo no Jornal A 

Província, intitulado “Basílio Machado”. Nele o autor escreveu saudoso de um certo 

tempo: 

Sabe que figura se me delineia no espírito? A do Basílio, o sapateiro e 

abolicionista. A memória desse mestiço vale um relicário. Conheci-o 

velhinho, septuagenário, a falar, de contínuo, com ardor, da sua campanha 

que era a sua mania – o mais humano, o mais altruísta dos movimentos 

reivindicadores. 17 

 

Disse ainda mais que, nas comemorações do 13 de maio, via sempre “ Basílio à 

frente da Curica, franzino, curvado, ostentando ao peito uma medalha do Clube do 

Cupim, presumia-se um deus”18. Concluiu sustentando que “a vida de Basílio Machado 

é uma página da história da abolição que se não escreveu ainda”19. Pois é. Isso se dá até 

os dias atuais. Apesar de fantástica, as ações de Basílio deixaram poucos rastros o que 

torna difícil um estudo mais cuidadoso sobre sua atuação. Mas ele existe e esperemos 

que pesquisas futuras possam nos revelar mais detalhes de sua vida.  

Ocorre que Raul Machado escreveu este artigo respondendo um desafeto seu: 

um tal de Aurélio Domingues. Os dois trocaram farpas nos jornais da época. Raul no 

Jornal A Província, Domingues no Diario de Pernambuco. Aurélio, respondendo o 

 
16 Livro de Nota – Goiana, 1888. Cartório de Maria Helena – 2° TABELIONATO DE NOTAS, 

PROTESTO E OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS. 
17 Jornal A Província, Sábado, 9 de julho de 1921. (Biblioteca Nacional) 
18 IDEM. 
19 IDEM. 



último artigo de Raul Machado, resolveu disparar devaneios diversos, agredindo a 

memória de Basílio Machado a torto e a direito, dizendo sem nenhuma precaução: “para 

mim Basílio Machado foi sempre um simples apaniguado de políticos, um marianista, 

partidário de Zé Mariano, popular político daqui da capital desta outrora província, e de 

muitíssima fama.” 20 

Os insultos não pararam por aí e de certa forma tornam ainda mais vivo nosso 

personagem. Vai ver Aurélio mantinha ainda um ar escravista pela década de 1920, ou o 

desamor por Raul cegou-lhe de tal modo que fez da história de Basílio Machado um 

bode expiatório para a destilação de seu descontentamento: “está aí porque eu não disse 

nem direi nada sobre Basílio: não o simpatizo como alma, podendo ele ter sido, o que 

eu nem por sombra contestarei, um excelente sapateiro”21 Um excelente sapateiro para 

não dizer um excelente abolicionista, ou um excelente goianense que atuou em prol da 

abolição. Ou seja, para Aurélio Domingues, Basílio não passava de um simples 

“sapateiro”.  

Pois bem, 18 anos depois dessas farpas eis que Goiana, sob o governo de 

Octávio Pinto, resolveu, pelo menos na cabeça dos “homens das letras” daquela época, 

“eternizar” a história de Basílio Machado com a construção de uma escola com o seu 

nome na Povoação de São Lourenço de Tejucupapo. Pelo que consta, Basílio teria 

nascido nesta povoação em algum dia e mês do ano de 1820. Nada mais digno de que 

um louvor dessa envergadura. A homenagem foi feita na ocasião do cinquentenário da 

abolição no Brasil. 

 

 
20 Jornal Diario de Pernambuco, 24 de julho de 1921. (Biblioteca Nacional) 
21 IDEM. 



 Foto da Escola Basílio Machado tirada em 1938, ano de sua inauguração. Ao lado o que sobrou do prédio 

nos dias atuais. Fotos concedidas gentilmente por Gedália Maria, conhecida por Dadá. 

 

Basílio Machado morreu no dia 20 de março de 1906, com seus longínquos 86 

anos de idade. Uma nota fúnebre lamentando a morte foi publicada no Diario de 

Pernambuco:  “era pardo, solteiro e exercia a profissão de sapateiro, que somente 

abandonou quando a idade lhe exigiu”. Lembrava ainda que “na época da abolição o 

velho Basílio prestou serviços inestimáveis à causa da liberdade, pondo em perigo, em 

inúmeras ocasiões, a sua própria vida”. O autor da nota finalizou alertando à posteridade 

com uma crítica sutil ao tempo presente: “o nome do velho não fica, é certo, gravado 

nas páginas da história pátria, mas perdurará na lembrança de homens eminentes e 

criteriados [sic], que o conheciam e que relatarão a seus filhos os atos de abnegação e 

patriotismo do excelente homem” 22 

 

Nota de falecimento de Basílio Machado publicada no Jornal Diario de Pernambuco, no dia 31 de março de 1906 

(Biblioteca Nacional) 

 E perdurou mesmo. Termino aqui esta crônica com temperamento artístico e 

requintes de análise histórica. Além de “ressuscitar” Basílio Machado do reino das 

 
22 Jornal Diario de Pernambuco, 31 de março de 1906. (Biblioteca Nacional) 



incertezas da existência histórica, a ideia também foi demonstrar na prática a ressalva de 

Perec, citada por Philippe Artiercs, e quanto isso é importante para todos nós: “existem 

poucos acontecimentos que não deixam ao menos um vestígio escrito”. A nota logo 

abaixo, pelo que tudo indica, foi escrita e publicada a pedido ou a mando do próprio: 

Basílio Machado Freire, dois anos de sua morte. Talvez aqui tenhamos a maior prova de 

sua existência. 

  

 

 

Jornal A Província, 15 de maio de 1904. (Biblioteca Nacinal) 
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