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RESUMO 

 

Temos por objetivo, neste trabalho, estudar a Imperial Fazenda de Santa Cruz no período de 

(1856-1891). Analisaremos a história administrativa da fazenda, no decorrer do século XIX, 

buscando compreender a importância econômica de Santa Cruz e os privilégios que os cargos 

administrativos forneciam aos empregados. No intuito de compreender como era a escravaria 

da fazenda, momentos antes da liberdade concedida aos escravos da nação, que foram libertos 

pela Lei do Ventre Livre de 1871, analisaremos, em especial, a administração de dois 

gerenciadores que passaram pela fazenda, sendo eles Ignácio Jose Garcia e Jose Saldanha da 

Gama e como foram suas relações com a escravaria. No aprofundamento das cartas de 

alforrias, daremos ênfase à análise dos escravos músicos e à sua atuação dentro da fazenda. 

No processo pós-liberdade, buscaremos analisar como foi a relação dos libertos com os 

administradores da fazenda, bem como as medidas adotadas pela administração que afetaram 

os libertos de alguma maneira. Terminaremos analisando como foi o processo de permanência 

dos libertos na fazenda até o ano de 1891, quando foram expulsos de suas senzalas, buscando 

compreender o destino deles, após esta data. 
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ABSTRACT 

 

We aim at studying the Imperial Farm of Santa Cruz in the period (1856-1891). We will 

review the administrative history of the farm in the nineteenth century, trying to understand 

the economic importance of Santa Cruz and the privileges that the administrative positions 

provided to employees. In order to understand how it was the slaves farm moments before the 

freedom granted to the nation of slaves who were freed by the Free Womb Law of 1871, we 

will analyze in particular the administration of two directors who have the farm, and they 

Ignacio Jose Garcia and Jose Saldanha da Gama and how were his relations with slaves. In the 

deepening of manumission letters, we will emphasize the analysis of musicians slaves and 

their role within the farm. Post free process, we will seek to analyze how was the relationship 

of the freedmen with the managers of the farm, and the measures adopted by the management 

that affected the freed somehow. We finish analyzing how was freed of remaining process on 

the farm until the year 1891, when they were expelled from their slave quarters, and seeking 

to understand the fate of these after this date. 
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A Imperial Fazenda de Santa Cruz ficava localizada onde seria, hoje, a região oeste da 

cidade do Rio de Janeiro e teve, no desenrolar de sua existência, diversas nomenclaturas: 

Fazenda Jesuítica de Santa Cruz, quando estava no poder dos padres inacianos; Fazenda Real 

de Santa Cruz, quando foi dirigida pela coroa portuguesa e Imperial Fazenda de Santa Cruz, 

sob a administração do império brasileiro, até o ano de 1889. 

Percebemos a importância de Santa Cruz pelos inúmeros trabalhos acadêmicos 

oriundos de temas, que abrangem a existência desta fazenda na cidade do Rio de Janeiro. Sua 

importância se deu pela sua grande extensão territorial, posição estratégica por estar 

localizada na baia de Sepetiba e também pela sua função de abastecimento alimentar da 

cidade do Rio de Janeiro. 

O objetivo, nesta dissertação, é estudar a Fazenda de Santa Cruz no período de 1856 a 

1891. Abordando a escravidão na comunidade escrava da fazenda e o processo de liberdade 

dos escravos de Santa Cruz, que se inicia no ano de 1871 com a lei de Ventre Livre.  Partimos 

do ano de 1856, pois tomamos como pontapé inicial a análise da administração de Inácio Jose 

Garcia e terminamos no ano de 1891, data final na qual encontramos os últimos indícios da 

permanência dos libertos, nas terras de Santa Cruz. 

Os estudos sobre a escravidão no Brasil, durante os séculos XVI ao XIX, têm-se 

destacado por sua versatilidade e originalidade, adotando novas formas e métodos de análise. 

Nos anos de 1960 a 1970, se destacaram os estudos de diversos historiadores e sociólogos que 

analisaram a escravidão entre senhor e escravo, sendo o cativo um não participante da 

sociedade em que está inserido, sendo meramente uma mercadoria, uma posse de seu senhor. 

Dentre estes estudos, podemos citar os trabalhos de Emília Viotti da Costa
1
 e Fernando 

Henrique Cardoso
2
. Estes autores se tornaram conhecidos, no meio acadêmico, como a 

“Escola Paulista de Sociologia”, nome dado devido todos serem membros da Universidade de 

São Paulo. 

Na década de 90, iniciou-se uma nova análise da escravidão por parte da 

historiografia, sendo muitos destes trabalhos influenciados pelos ideais da Escola dos Annales 

e a nova história cultural, surgindo novos olhares sobre a escravidão, por meio do viés da 

                                                           
1
COSTA, Emília Viotti. Da senzala à colônia. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1966. 

2
CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional. São Paulo: Difusão Europeia 

do Livro, 1962. 
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micro-história, história cultural e história social. Na história social, podemos encontrar 

estudos sobre a escravidão, utilizando-se a história demográfica, que se baseia na análise de 

fontes seriais como: registros de batismos, casamentos, óbitos, inventários e cartas de 

alforrias, a qual proporcionou novos olhares sobre a escravidão. O uso deste tipo de fonte 

pôde abrir espaço para que se entendesse o protagonismo escravo e certa função social 

desempenhada pelos cativos, que ia muito além do trabalho. Podemos dizer que isto 

aconteceu em vários momentos na sociedade colonial e imperial, na qual os escravos 

buscavam, através de seus objetivos e recursos, estratégias para sobreviver ao regime 

escravista.
3
 

 Dentre os vários aspectos abordados desta nova perspectiva, vários historiadores 

dedicaram a estudar a escravidão no Brasil, partindo da análise das relações familiares de 

parentescos e a formação de famílias no cativeiro. Dentre estes autores temos Manolo 

Florentino e Jose Roberto Góes
4
 que discutem as questões acerca da família, sendo ela um dos 

fatores que influenciou e proporcionou a manutenção e a ordem da escravidão, como forma de 

suavização do cativeiro do escravo.  

 Segundo Florentino e Góes, uma das causas para a viabilização da escravidão seria a 

manutenção e a estabilidade dos arranjos familiares, no qual compreendia a melhor aceitação 

do cotidiano dos escravos pelo seu senhor, hábitos diários que consistiam na manutenção do 

núcleo familiar do escravo, comida, roçados, descanso e uns dias livres, seriam estes fatores 

que contribuiriam para a sociabilidade escrava e uma possível relação entre o senhor e o 

escravo. 

Robert Slenes,
5
 historiador americano que estudou a escravidão no município de 

Campinas, Estado de São Paulo, buscou compreender a importância da presença da família 

escrava no cativeiro, constatando que as relações familiares foram um fator importante na 

manutenção da escravidão. 

                                                           
3
REIS, João Jose; SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista.  

Companhia das Letras: São Paulo, 1989. 
4
FLORENTINO, Manolo; e GÓES, J. R. A Paz da Senzala. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 

5
SLENES, Robert W. Na senzala, uma flor: Esperanças e recordações na formação da família escrava. 

Campinas: Editora Unicamp, 2011. 
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Outro trabalho historiográfico que buscou refletir sobre o cativeiro, com a ideia da 

negociação e conflito entre o senhor e escravo é obra de João Jose Reis e Eduardo Silva
6
, 

citando exemplos da resistência negra ao cativeiro. Entres estes casos, os autores descrevem 

no primeiro capítulo “Entre Zumbi e Pai João, o escravo que negocia”, o qual apresenta novas 

análises sobre a participação do negro na sociedade brasileira e suas formas de sobrevivência 

no sistema escravista, apontando novos olhares sobre a escravidão no Brasil.  

Uma questão importante, abordada nesta obra, foi a análise do livro “Memória sobre a 

fundação e custeio de uma fazenda na província do Rio de Janeiro”, do Barão Pati de Alferes, 

que seria um manual de como administrar as fazendas, contribuindo para um melhor controle 

das escravarias. Partindo destas ideias apontadas por estes historiadores estruturamos nossa 

dissertação.  

No primeiro capítulo, analisaremos a história administrativa da fazenda, desde o ano 

de 1759 a 1891, buscando compreender e analisar todos os administradores que passaram pela 

fazenda e quais as medidas que adotaram na sua gestão. Neste capitulo, utilizaremos, como 

fontes, os apontamentos do antigo administrador da fazenda Manuel Martins do Couto Reis,
7
 

periódicos da época
8
 e algumas leis do império

9
, que foram dirigidas à fazenda. 

Trabalharemos como hipótese, neste capitulo, que a administração da fazenda passou 

dos padres para os militares, sendo eles um dos profissionais da época aptos para assumir esta 

função. Apontaremos, também, a importância dos cargos administrativos da fazenda e, 

principalmente, o de administrador, buscando demonstrar os privilégios políticos, econômicos 

e sociais oriundos desta função. Analisaremos a questão da administração pública da época e 

os envolvimentos de administradores, com o descaso com o patrimônio público. 

No segundo capitulo, utilizaremos as ideias apontadas por João Jose Reis
10

 e Rafael 

Bivar Marquese
11

 sobre a administração de fazendas e escravarias, buscando analisar como 

                                                           
6
REIS, João Jose; SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista.  

Companhia das Letras: São Paulo, 1989. 
7
REIS, Manoel Martins do C. “Memórias de Santa Cruz”. In Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro. Tomo V. 1843.  
8
Jornal Correio da Tarde. 

9
Coleção das Leis do Império do Brasil. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Brasília  

10
REIS, João Jose; SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista.  

Companhia das Letras: São Paulo, 1989.  
11

MARQUESE, Rafael Bivar. Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, letrados e o controle dos 

escravos nas Américas. São Paulo, Companhia das Letras, 2004.  
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foi a relação dos administradores da Imperial Fazenda de Santa Cruz e os escravos. 

Analisaremos a escravaria da fazenda nos anos de 1856 a 1871, que abrangerá o controle de 

dois administradores: Inácio Jose Garcia (1856-1867) e José Saldanha da Gama (1869-1871). 

Com isto, tentaremos compreender como estes homens conduziram e lidaram com a 

comunidade escrava, levando em conta que a relação entre senhor e escravos, em Santa Cruz, 

acontecia entre os administradores e os cativos.  

Partindo de fontes do período, que se constituem de inventários da escravatura;
12

 

ofícios dos administradores;
13

 cartas de alforrias;
14

 registros de batismos;
15

 óbitos;
16

 

casamentos
17

 e através de jornais
18

, buscaremos compreender no que constituía esta 

escravaria, encontrando indícios de famílias escravas e suas relações de parentescos, 

dimensionando quais foram os resultados das medidas adotadas pelos administradores e seus 

reflexos na comunidade Santa-Cruzense. Mostraremos também no que consistia a 

comunidade escrava de Santa Cruz do período de 1759 a 1856 e até o início da administração 

de Garcia, partindo dos trabalhos já estudados sobre a fazenda. 

No capítulo três, analisaremos Santa Cruz a partir do ano 1871, focando nos libertos. 

Analisaremos as cartas de alforrias, abordando diversos aspectos nelas existentes, observando 

a legislação que gerou estas alforrias e algumas características dos libertos inseridas nas 

cartas. Aprofundaremos nos ofícios dos libertos, focando no ofício de músico, buscando 

compreender como era a prática musical na fazenda. 

                                                           
12

Fazenda Nacional de Santa Cruz, Códice 1122, Volume 09. Fazenda Nacional de Santa Cruz, Códice 1122, 

Volume 01.  
13

Casa Real e Imperial Mordomia Mor, Códice 965, Arquivo Nacional.  
14

Cartas de Alforrias. Arquivo do Grão-Pará, arquivo 34, 2º Gaveta. Museu Imperial de Petrópolis.  

Cartas de Liberdade. Códice 1100. Arquivo Nacional. 
15

Livro de Batismo de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1861-1871. Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de 

Janeiro. Livro de Batismo de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1823-1857. Arquivo da Cúria Metropolitana do 

Rio de Janeiro. Livro de Batismo de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1861-1869. Arquivo da Cúria 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Livro de Batismo de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1869-1887. Arquivo 

da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Livro de Batismo de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1887-1899.  

Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. 
16

Livro de Óbitos de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1861-1878. Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de 

Janeiro. 
17

Livro de Matrimônio de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1861-1888. Arquivo da Cúria Metropolitana do 

Rio de Janeiro. 

Livro de Matrimônio de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1886-1904. Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio 

de Janeiro. 
18

Jornal Diários de Notícias, Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro e O Clamor Público.  
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Temos, por objetivo, analisar como foi a relação entre os libertos e os administradores 

da fazenda e encontrar indícios de ações por parte da administração imperial, que afetassem 

os libertos. Temos também como questão principal, compreender o destino dos libertos, após 

1891. Trabalharemos com a hipótese de que os libertos foram expulsos da fazenda. 

Utilizaremos, como fontes deste capítulo, ofícios dos administradores,
19

 cartas de alforrias,
20

 

relatórios do ministério da fazenda
21

 e, principalmente, os periódicos
22

 da época. Tentaremos 

buscar compreender um período do qual a fazenda vai perdendo as suas características de uma 

fazenda escravista. Sendo, no início, com a libertação dos escravos, depois a destruição de 

suas senzalas e uma urbanização que o curato de Santa Cruz presencia, com o advento da 

república. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

Correspondências da Superintendência da Imperial Fazenda de Santa Cruz de 1876. Fundo M.176-DOC. 8057. 

Museu Imperial de Petrópolis. Relatório do Mestre da Banda de Música ao Administrador da Fazenda, M.112 – 

DOC. 5589 – Museu Imperial de Petrópolis. Relação dos Músicos Escravos da Imperial Fazenda de Santa Cruz 

em 1860, M.176 – DOC. 8057 -  Museu Imperial de Petrópolis.  
20

Cartas de Liberdade. Códice 1100. Arquivo Nacional.  
21

Relatório do Engenheiro João Cruvelo Cavalcanti de 23 de outubro de 1891. Ministério da Fazenda. Disponível 

em http//www-apps.crl.edu/brasil/provincial.  
22

Jornal Correio da Tarde, A Opinião Liberal, Diário do Rio de Janeiro, Diário de Notícias, Gazeta de Notícias, 

Gazeta da Tarde, O Paiz. Biblioteca Nacional.  
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Capítulo 1-  Santa Cruz e seus administradores 

 

O estudo sobre o processo de formação e ocupação da fazenda de Santa Cruz na 

capitania e província do Rio de Janeiro resultou em vários trabalhos acadêmicos, abordando 

temáticas de pesquisas como a escravidão, economia e catolicismo.
23

 Comumente, estes 

estudos dividem a história da fazenda em três períodos. O primeiro seria a Era Jesuítica de 

1589 a 1759, período no qual a fazenda esteve sobre a administração dos inacianos, 

considerada um modelo de tratamento aos escravos e bom rendimento econômico, sendo a 

pecuária a principal atividade econômica em todo esse ciclo.
24

 Um segundo momento seria a 

Era Real, de 1759 a 1821
25

, sob a administração da coroa portuguesa e a última etapa, a Era 

Imperial de 1822 a 1889
26

, sob a tutela do império brasileiro. Poderia se falar num período 

republicano, mas com o advento da república, a fazenda de Santa Cruz transformou em 

Abatedouro de Santa Cruz e perdeu as principais características que a singularizavam como 

uma fazenda escravista.  

A Companhia de Jesus permaneceu no Brasil durante boa parte do período colonial, 

com o intuito missionário de cristianização e conversão dos indígenas, tendo grande 

importância na expulsão dos franceses da Baia de Guanabara, no período da administração do 

governador geral Mem de Sá.
27

  

Os inacianos se fixaram em vários pontos da América colonial espanhola e portuguesa, 

sendo que uma destas localizações mais importantes da presença jesuítica foi na cidade do 

Rio de Janeiro, onde fundaram o colégio de São Sebastião. A organização jesuítica 

                                                           
23

FREITAS, Benedito. Santa Cruz: Era Jesuítica 1567-1759, Volume 1.  Rio de Janeiro: 1985. FREITAS, 

Benedito. Santa Cruz: Vice-Reinado 1760-1821, Volume 2. Rio de Janeiro: 1986. FREITAS, Benedito. Santa 

Cruz: Império 1822-1889, Volume 3. Rio de Janeiro: 1987. FRIDMAN, Fania. Donos do Rio em nome do Rei. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1999. VIANNA, Sonia. “A fazenda de Santa Cruz e a crise no sistema colonial”. 
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funcionava a partir de um tripé formado pelo colégio, entidade local de gerência e controle, 

além de funcionar como casa dos padres e irmãos da Companhia; administravam as fazendas 

responsáveis pelo abastecimento e por boa parte do sustento da Companhia no Brasil; e 

estabeleciam o trabalho missionário por excelência: o aldeamento. 

Segundo Fridman
28

, os inacianos foram grandes proprietários de terras e imóveis na 

Capitania do Rio de Janeiro, sendo eles possuidores de inúmeras fazendas tais como: Fazenda 

de São Cristóvão, Engenho Novo, Engenho Velho, Papucaia, São Francisco, Campos do 

Goiatacazes e Macaé. No entanto, a mais extensa propriedade fundiária dos padres de Santo 

Inácio no Rio de Janeiro foi a Fazenda Jesuítica de Santa Cruz, que será o foco deste trabalho.  

Segundo Engemann, as terras que deram origem à fazenda chegaram às mãos dos 

jesuítas por meio de doação, permuta ou compra.
29

 A doação foi realizada por Marquesa de 

Ferreira, seguida de uma permuta com sua filha Catarina. Marquesa era viúva do primeiro 

ouvidor-mor da cidade do Rio de Janeiro, que recebeu as terras em sesmaria por sua 

participação na expulsão dos franceses. A compra foi feita aos irmãos herdeiros de Manuel 

Velloso de Espinha, ficando a monumental extensão da fazenda totalmente formada e 

pertencente ao Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro em finais do século XVII. 

 

FIGURA 1- Mapa com os limites aproximados da Real Fazenda de Santa Cruz segundo 

o Tombo 1731  
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FONTE: ENGEMANN, Carlos. Os Servos de Santo Inácio a Serviço do Imperador: 

Demografia e relações sociais entre a escravaria da Real Fazenda de Santa Cruz, RJ. (1790- 

1820). 2002. Dissertação de Mestrado em História Social. UFRJ, Rio de Janeiro, 2002. 

1 – Terras de Cristóvão Monteiro e da Marquesa de Ferreira 

2 – Terras de Manoel Velloso Espinha e seus filhos 

2 

1 

Rio de Janeiro 
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A fazenda de Santa Cruz tinha uma grande importância para a Companhia na 

Capitania do Rio de Janeiro. Mas, além da importância para a ordem, as terras de Santa Cruz 

também eram estratégicas para a cidade do Rio de Janeiro. Isso porque ficavam próximas ao 

caminho da Capitania de São Vicente, que era a rota que escoava toda a prata, que vinha da 

região de Buenos Aires e local em que as embarcações, vindas com os minérios de prata de 

Potosí, paravam para comprar gado.
30

Além disso, a fazenda era parte do Caminho Novo da 

Piedade para Minas, que descia de lá pelo Vale até encontrar o Caminho de São Paulo. 

Os jesuítas permaneceram no Brasil de 1549 a 1759, quando a sua expulsão de todo o 

império colonial português foi ordenada pelo secretário de Estado
31

 e futuro Marquês de 

Pombal. Os bens da Companhia de Jesus foram tomados e incorporados ao poder real. Para 

que se possa entender e dimensionar a estrutura da fazenda, no período da expulsão dos 

jesuítas, partiremos da análise do inventário feito pelas autoridades responsáveis pela 

expulsão, em1759. 

Segundo o inventario de 1759
32

, a fazenda constava de 22 currais, contendo em torno 

de 8 mil cabeças de gado, 200 de carneiros, 1.200 cavalos, vários burros de serviço e 1.016 

escravos. No tocante ao número de cativos que a fazenda possuiu, elaboramos a tabela 1 com 

o quantitativo de escravos, no decorrer do século XIX. 
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TABELA 1 – Quantitativo de escravos da Fazenda de Santa Cruz nos séculos 

XVIII e XIX. 

ANO FAZENDA REAL DE SANTA 

CRUZ 

FAZENDA IMPERIAL DE SANTA 

CRUZ 

1759 1016 ESCRAVOS - 

1791 1342 ESCRAVOS - 

1818 1457 ESCRAVOS - 

1832 - 1524 ESCRAVOS 

1837 - 1772 ESCRAVOS 

1856 - 2200 ESCRAVOS 

1870 - 1917 ESCRAVOS 

 

FONTE:  Inventário dos Bens da Real Fazenda de Santa Cruz, RJ, 1759. Arquivo Nacional;  

Inventário dos Bens da Real Fazenda de Santa Cruz, RJ, 1791. Arquivo Nacional, Códice 808, 

Volume 4; Fazenda Nacional de Santa Cruz, Códice 1122, Volume 01; Correio da Tarde, 25 

de Fevereiro de 1856; Correio da Tarde, 22 de Março de 1856; FRIDMAN, Fania. Donos do 

Rio em nome do Rei. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1999. 

 

Outra riqueza, deixada pelos padres ao Estado, foram as grandes extensões de pastos. 

Terras originalmente alagadiças converteram-se em pastos secos, graças às inúmeras obras 

hidráulicas projetadas pelos jesuítas. Esses novos pastos também poderiam ser alugados a 

terceiros para a engorda de rebanhos, que vinham de várias regiões do Brasil, como Minas 

Gerais e São Paulo, que aguardavam por um período de tempo, até conseguirem melhorias 

nos preços para serem vendidos na cidade do Rio de Janeiro.
33

 

Na agricultura, as terras eram utilizadas no cultivo do arroz, aproveitando as áreas 

alagadiças que ficavam próximas às valas, canais e rios, onde observamos a grande 

engenhosidade dos inacianos, através das construções hidráulicas existentes na fazenda. 

Cultivava-se também a mandioca, algodão, feijão, milho, hortaliças, legumes e frutas, sendo a 

fazenda autossuficiente e ainda abastecendo o colégio e aldeamentos próximos. 
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FIGURA 2: Rios, canais e valas da Fazenda de Santa Cruz no século XVII. 

 

 

FONTE: ENGEMANN, Carlos; Amantino, Marcia. Santa Cruz: de legado dos jesuítas a 

pérola da coroa. Rio de Janeiro: Eduerj, 2013. P,23. 

 

A sede da Fazenda de Santa Cruz consistia de uma igreja, hospedaria de residências, 

senzalas, roças, oficinas e escravos. A igreja era onde se realizavam as cerimônias religiosas 

para os habitantes da fazenda, as residências eram formadas pelas celas dos padres e uma 

hospedaria para os visitantes ou viajantes, que estavam de passagem pelos caminhos no 

interior de suas terras ou que levavam o gado para engordar nos pastos da fazenda. As 

senzalas consistiam na habitação da escravaria, sendo que a fazenda constava também de uma 

escola, hospital, botica e uma biblioteca que ficava na residência dos padres.  

 

 

 



24 
 

 
 

FIGURA 3: Planta do povoado de Santa Cruz em 1848. 

 

FONTE: Planta Corográfica de uma parte da província do Rio de Janeiro na qual se inclui a 

Imperial Fazenda de Santa Cruz – Cópia heliográfica, com nota explicativa, com seta norte, 

escala 1:200000, papel canson telado, bom estado, medindo 73cm x 70cm.  Código: 0813. 

Localização 04.05.813. Estado: RJ. Digitalizado. Arquivo Histórico do Exército Brasileiro. 

 

Uma questão importante a ressaltar foi que, durante o sequestro dos bens da 

Companhia de Jesus no Rio de Janeiro, muitas fazendas jesuíticas foram divididas em lotes e 

vendidas a terceiros; exceto a fazenda de Santa Cruz, que permaneceu em seu tamanho 

original sendo incorporada ao tesouro português. Entre 1759 a 1822, a Fazenda passou a ser 

chamada de Real Fazenda de Santa Cruz, estando ligada aos interesses econômicos do 

Império Português.  

Segundo Sonia Vianna
34

, nos anos de 1765 a 1781, a fazenda passou pelo período de 

maior decadência econômica, que foi observado nas áreas de produção agrícola e pastoril, as 

quais ficaram em péssimo estado, as plantações e pastos estavam abandonados e os rebanhos 
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bravios não sendo mais possível domá-los. Em relação aos escravos, eles estavam 

desorganizados e abandonados, ocasionando fugas e rebeliões, sendo necessário o uso das 

milícias para combater tal situação. No ano de 1791, foram adotadas medidas para modificar 

tal situação em que se encontrava a fazenda, buscando seu melhor aproveitamento econômico.  

 

Treze ou quinze annos contados do de 1768 até o de 1781 com pouca 

diferença, fazem uma época assignalada, pois nella se exerceram os maiores 

absurdos, estragos, e extorsões, que trazemos à memória, e em que as mais 

execráveis confusões e ruínas chegaram á sua perfeição, com incrível 

velocidade, a destruir os melhores e mais importantes ramos do 

estabelecimento.
35

 

 

 Sonia Vianna
36

, nos mostra alguns fatores que originaram este interesse por parte da 

coroa portuguesa, no melhor aproveitamento de Santa Cruz. Segundo Viana, neste período, 

iniciou-se o declínio da mineração na região de Minas Gerais, o que fazia com que, por conta 

da grande dependência econômica de Portugal à Inglaterra, o governo português fosse 

pressionado a buscar novas formas de rendimentos econômicos. Nesta política de busca de 

rendimentos extras, Santa Cruz é apresentada como uma possibilidade de fazer algum 

dinheiro. Isso pode ter se dado por duas formas, ou vendê-la, ou torná-la rentável. Houve 

quem trabalhasse pela primeira opção. Segundo o Coronel Manoel Martins Couto Reis: 

 

não cessaram os enredos, as innovações e intrigas; antes mais ateados o 

orgulho de tantos opostos, surgiram infinitos abusos e pareceres, que tudo 

devoravam  com o occulto e especioso fim de invalidar ou desmanchar até as 

raizes o merecimento d’este grande prédio, máxima certamente a mais 

expedita de que se podiam lembrar para reduzi-lo a retalhos, e entrega-lo nas 

mãos de tantos cobiçosos pretendentes.
37

 

 

Expressava assim os movimentos dos que pretendiam reduzir a fazenda em “retalhos” 

para vendê-la, já que o montante para a aquisição da fazenda inteira seria inviável a 
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REIS, Manoel Martins do C. “Memórias de Santa Cruz”. In Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
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particulares. Porém, os planos de Couto Reis, que foi administrador da fazenda mais à frente, 

eram outros. Para ele, um conjunto de medidas devia ser aplicado no intuito de reorganizar a 

fazenda e torná-la produtiva.  

Dentre as propostas estavam: reviver as antigas medidas jesuíticas na administração 

dos escravos, no ensino de ofícios mecânicos; na agriculta, desenvolver culturas de produtos 

mais lucrativos e de maior aceitação no comércio do Brasil e Portugal; restauração do campo 

e do gado, que estavam abandonados, sendo estes a maior renda econômica da fazenda e a 

construção de engenhos de açúcar.
38

 Quando se tornou administrador da fazenda, Couto Reis 

implementou boa parte de seu plano, buscando torná-la mais produtiva e rentável.  

No entanto, o que se viu nos idos dos anos de 1803, foi que a coroa portuguesa, 

contrariando os pareceres de Couto Reis, tomou a decisão de realizar a venda da Fazenda de 

Santa Cruz para o pagamento da dívida real de Portugal, alegando a má administração da 

propriedade e a incapacidade administrativa dos funcionários. A fazenda não foi vendida, na 

época, porque não houve comprador que tivesse dinheiro suficiente para comprá-la inteira. Só 

ocorreu a venda dos dois engenhos de açúcar que existiam no interior da propriedade, que 

foram planejados e construídos na administração do então inspetor geral Couto Reis
39

.  

A fazenda, durante todo o período que esteve nas mãos do Estado Português, e depois 

com o governo do Brasil possuiu um corpo administrativo. Depois da expulsão dos jesuítas, a 

nova administração era composta de inspetor geral, administrador, dois ajudantes, três 

escreventes, um fiel de armazém, oito feitores maiores, oito feitores menores e um campeiro 

mor.
40

 O objetivo deste capítulo é contar um pouco da história de Santa Cruz através das 

gestões administrativas dos administradores e superintendentes que passaram pela fazenda, 

buscando analisar suas possíveis implicações na estrutura da fazenda e o impacto de suas 

medidas na população escrava, no decorrer do século XIX. (Ver Anexo A) 
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1.1 - Administradores no Período dos Vice-Reis 

 

Logo que as terras de Santa Cruz foram incorporadas ao poder da coroa portuguesa, 

ficaram subordinadas, administrativamente, ao vice-rei que se localizava na cidade do Rio de 

Janeiro, cabendo a ele nomear os possíveis administradores para a fazenda. Vale ressaltar que 

este cargo era muito importante na estrutura política da época, sendo, na maioria das vezes, 

ocupado por homens de confiança da autoridade colonial tais como: nobres, militares e 

apadrinhados.  

Percebe-se, no decorrer da história administrativa da fazenda, que a maioria dos 

ocupantes deste cargo era composta de militares ou membros da pequena nobreza, que iriam 

aplicar seus conhecimentos técnicos, modificando ou aprimorando a estrutura administrativa 

da fazenda. Na verdade, é possível dizer que a fazenda passou dos padres aos militares. 

Acreditando a coroa que os conhecimentos destes contribuiriam para uma melhor gestão 

administrativa das terras de Santa Cruz. 

Nos anos de 1760, o vice-rei era o Gomes Freire de Andrade, Conde de Bobadela, que 

nomeou para o cargo de administrador da fazenda o tenente José Correia Vasques, que 

permaneceu no cargo por cinco anos e três meses, tendo o cabo de esquadra Domingos 

Furtado de Mendonça como ajudante. Segundo Benedito de Freitas, esta administração foi de 

grande produtividade, pois estavam se beneficiando das riquezas encontradas após o sequestro 

da fazenda.
41

 Com o falecimento do tenente Vasques, em 1765, foi designado para o cargo 

seu antigo ajudante Furtado de Mendonça, que também era sobrinho do Marquês de Pombal. 

Segundo Freitas, na gestão de Furtado ocorreram grandes abusos por parte da 

administração: os índios da aldeia de Itaguaí foram perseguidos e expulsos de suas terras, com 

o pretexto de estar atrapalhando a ordem pública, a escravaria estava indisciplinada 

executando furtos nas regiões próximas e fugas para lugares vizinhos. Sob a ordem da corte, 

Furtado de Mendonça foi destituído do cargo e preso, sendo seus bens sequestrados. 

Substituiu ao cargo Brás da Silva Rangel, cuja administração durou dois anos e quatro 

meses, saindo em 1770. Sua administração se incumbiu, unicamente, no arrecadamento das 
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rendas provenientes da fazenda. Os problemas existentes permaneceram e as feitorias, currais 

e valas ficaram abandonados. O rebanho estava sendo roubado ou entrava mata a dentro. O 

prejuízo para os cofres da fazenda pôde ser medido ao observar que, em 1768, a fazenda 

continha nove mil cabeças de gado e quando Rangel deixou a fazenda o rebanho havia sido 

reduzido para apenas três mil cabeças. Não obstante, em reconhecimento pelos serviços 

prestados à Real Fazenda de Santa Cruz, Rangel foi agraciado com uma sesmaria nas terras de 

Santa Cruz, sendo o primeiro sesmeiro da região.
42

 

Domingos Furtado voltou ao cargo de administrador da fazenda no ano de 1770. Este 

retorno, de certo modo, foi uma reparação dos vexames sofridos. Foi nomeado, como seu 

ajudante, o cabo de esquadra Antônio da Silva Rangel, filho do antigo administrador e 

morador da fazenda. A administração de Mendonça, que durou 10 anos, não mudou em nada 

a condição da fazenda, conforme atesta Freitas: 

 

Furtado deixou os negócios sob sua administração entregues a própria sorte. 

A decadência do grande e riquíssimo patrimônio continuou em marcha 

vertiginosa. As cercas dos currais ruíam uma após as outras e não eram 

restauradas. O gado, em consequência, desaparecia nas selvas próximas, 

tornando-se bravio, impedindo sua captura e recondução. A indústria já 

reduzidíssima, anulava-se gradativamente. Enfim, tudo fracassava e toda 

sorte de falcatruas ocorria constantemente.
43

 

 

Durante este período, o vice-rei era o Marquês do Lavradio, que, ao que tudo indica, 

acreditava na viabilidade das terras de Santa Cruz, buscando seu melhor aproveitamento.  

Houve o desenvolvimento das culturas do anil, fumo, café e a guaxima
44

, que era utilizada na 

confecção dos morrões dos canhões.  

A administração de Domingos Furtado acabou com o seu falecimento, em 21 de 

fevereiro de 1780, sendo que seus bens foram sequestrados para indenizar os prejuízos e 

desfalques constatados após sua morte. Foi neste período a tentativa da coroa portuguesa de 

vender as terras de Santa Cruz. Mesmo Lavradio acreditando na viabilidade das terras, 
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recebeu ordens para colocá-la à venda. Novamente, não houve comprador que tivesse 

dinheiro suficiente para comprar a fazenda inteira. 

Segundo Freitas, com o falecimento de Furtado, o administrador da fazenda passou a 

ser o ajudante Antônio da Silva Rangel, que, por não ter certeza da garantia do cargo que 

ocupava
45

, tratou de usufruir do patrimônio para seu enriquecimento, prática que será 

observada na fazenda em vários momentos do século XIX. Rangel utilizou a escravaria de 

Santa Cruz no trabalho de seus negócios, sendo um desses o engenho, que foi construído na 

sesmaria de seu pai. Alugou escravos a particulares, sendo as contas não registradas para a 

fazenda, distribuiu as melhores terras aos seus parentes e amigos, além de pôr a sua marca de 

propriedade no gado da fazenda. Foi aberta uma devassa na fazenda e quando foram 

encontradas provas, sua prisão foi determinada. 

 

Tão esmagadora foram as provas, que a comissão encarregada da devassa, 

opinou pela imediata prisão e consequente processo do acusado, agravado 

com desfalque de 3:893$611 e a venda, fiado, de grande quantidade de bois 

a marchantes e boiadeiros seus amigos, transação esta na importância de 

1:678$5000, soma vultosa para a época, levando-se em conta o preço do boi, 

variando entre dez a doze mil réis. Aos intrusos que proliferavam na 

fazenda, acusados de devastarem as matas uns, em prejuízo da lavoura e não 

pagarem os foros outros, foram expedidas ordens para desocuparem as terras 

no prazo de oito dias.
46

 

 

Após esta fase foi nomeado um novo administrador, que foi o sargento-mor Manoel 

Joaquim da Silva e Castro, que ficou à frente da fazenda por quatro anos. Uma de suas 

medidas foi a reativação da cultura do fumo que estava abandonada, limpeza das valas, 

consertos dos currais e a volta das oficinas em produção. No ano de 1790, o vice-rei Conde de 

Resende nomeou como administrador da fazenda o tenente Manoel Rodrigues Silvano e como 

ajudante o sargento-mor José Caetano de Moraes. Silvano foi do esquadrão da guarda do 

Conde e fora promovido a coronel do regimento de milícias do distrito da vila de Paraty em 
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1799, permaneceu em Santa Cruz até 1794, sendo o iniciador das obras do engenho de 

Itaguaí.   

 Em 1794, foi nomeado inspetor e administrador
47

 geral da fazenda de Santa Cruz o 

tenente coronel de engenharia Manoel Martins do Couto Reis, que permaneceu até o ano de 

1804. Couto Reis adotou medidas que mudaram a situação social e econômica da fazenda, 

gerando lucros para a coroa. Dentre estas medidas se destacam: melhor distribuição da 

escravaria, utilizando os escravos com ofícios no trabalho de construção de obras e prestação 

de serviços à coroa; na agricultura, desenvolveu a cultura do arroz, linho e café; arrendou 

terras abandonadas para cento e oitenta famílias, ação que gerou uma renda de foreiros para a 

fazenda e a reconstrução de vinte currais para criação de gado vacum.
48

 

Na sua administração, Couto Reis terminou a construção de dois engenhos de açúcar, 

o Itaguaí e Piauí, que foram vendidos em 1803 para Antônio Gomes Barroso, na ocasião de 

mais uma tentativa de venda das terras de Santa Cruz. Couto Reis criou um ordenado fixo de 

pagamento de salários anuais aos empregados da fazenda, que foi aceito pela Junta Real. 

Tentando, com isso, evitar possíveis roubos ou uso indevido dos recursos da fazenda pelos 

administradores e funcionários.
49
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Na sua gestão, Couto Reis ocupou os dois cargos relacionados a administração da fazenda. 
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TABELA 2: Rendas anuais dos funcionários administrativos da fazenda Santa Cruz, 

por Couto Reis (1804). 

Cargo Renda 

Anual 

Inspetor 800$000 

Administrador 400$000 

1º Ajudante 120$000 

2º Ajudante 120$000 

1º Escriturário 150$000 

2º Escriturário 120$000 

3º Escriturário 100$000 

Fiel dos Armazéns 150$000 

Feitor Maior 100$000 

2º Feitor Maior 100$000 

Feitor Maior 100$000 

Feitor Menor 25$000 

Outro de Menor 32$000 

Dito 32$000 

Campeiro Mor 150$000 

Soma 2:499$000 
 

FONTE: REYS, Manuel Martins do Couto. “Memórias de Santa Cruz”. Revista do IHGB. 

Tomo V, 1804; e  FREITAS, Benedito. Santa Cruz: Vice Reinado 1760-1821, Volume 2. Rio 

de Janeiro: 1986. 

 

 

Com base na análise de ordenados deixados por Couto Reis, podemos construir um 

pouco de como funcionava a estrutura administrativa da fazenda, sendo o cargo de inspetor 

responsável pela supervisão administrativa de todas as terras de Santa Cruz tendo o 

administrador como seu subordinado direto. Ao administrador cabia toda a direção da fazenda 

e de seus funcionários, incluindo os ajudantes para lhe auxiliarem; os escriturários eram os 

responsáveis pelo setor de contas da fazenda; ao fiel dos armazéns cabia o controle de entrada 

e saída de mercadorias; os feitores controlavam a lida com a escravaria e os campeiros 

trabalhavam no manejo do gado nos diversos currais existentes na fazenda.
50

 

Com base nos salários anuais dos funcionários identificados, que era uma quantia de 

grande valor para época, podemos imaginar os privilégios e direitos políticos que os 
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ocupantes destes cargos poderiam possuir durante o vice-reinado e durante todo o período 

Imperial. Isto demonstra a grande importância dos cargos administrativos pertencentes à 

administração de Santa Cruz e o possível poder político, econômico e social que estes 

exerciam na cidade do Rio de Janeiro e na localidade das terras de Santa Cruz no decorrer do 

século XIX. 

Couto Reis, em suas Memórias de Santa Cruz
51

, relatou o seu desentendimento com o 

desembargador Luís Beltrão de Gouveia, antigo inspetor que foi substituído por ele nos 

cargos de inspetor e administrador. As motivações destes desentendimentos era o que se 

deveria fazer com as terras de Santa Cruz. De um lado estava Beltrão de Gouveia, defensor da 

venda das terras da fazenda, que sairia vitorioso se houvesse quem pudesse pagar pela grande 

extensão de terra, e do outro, Couto Reis, partidário da sua manutenção e produtividade, que 

sofreu uma derrota significativa com a venda dos engenhos, que ele havia projetado e 

mandado construir. Possivelmente, as derrotas políticas de Couto Reis – terras postas à venda 

e venda dos engenhos – fizeram com que ele solicitasse sua dispensa do cargo de inspetor e 

administrador da fazenda, sendo aceita pelo vice-rei Marques de Aguiar. 

Após a saída de Couto Reis, Santa Cruz entrou em completa decadência econômica. 

As rendas provinham somente dos aforamentos e da exploração de pastos e madeiras. A 

fazenda continha, nesta época,  em torno de 237 foreiros e arrendatários sem fiscalização, com 

negócios vantajosos para si e gerando prejuízo para a fazenda. Couto Reis foi um dos últimos 

administradores do período do vice-reinado. 

 

1.2 - A Corte no Brasil e Santa Cruz 

 

No início do século XIX, nos idos dos anos de 1808 a 1821, o Brasil presenciou a 

permanência da Corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, gerando grandes mudanças nas 

estruturas políticas, econômicas, demográficas e sociais do país. A cidade do Rio de Janeiro, 

que até então era capital da colônia, passava a ser o centro político e econômico de todo o 

Império português, ocasionando uma grande demanda de gêneros alimentícios, que ocasionou 
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em mudanças na estrutura de abastecimento da cidade. Em função disso, a Fazenda Real de 

Santa Cruz voltou a passar por novas mudanças administrativas para suprir essa demanda da 

cidade e da corte portuguesa.  

Santa Cruz, que até então estava em estado de abandono, passou a ter suas estruturas 

administrativas subordinadas à Mordomia da Casa Real e elevada à condição de 

superintendência possuindo certa autonomia administrativa. A antiga casa dos jesuítas foi 

elevada à condição de palácio e se tornou um lugar de veraneio para a família real durante sua 

permanência no Brasil.  

A Fazenda de Santa Cruz, neste período, tornou-se responsável por parte do 

abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. O abastecimento consistia em fornecimento de 

gêneros alimentícios produzidos na fazenda tais como feijão, mandioca, legumes, frutas e a 

pecuária com a criação e corte de gado, carneiros, galinhas e porcos
52

. Para cumprir esta 

função, houve, na agricultura, várias tentativas de melhorar o aproveitamento de suas terras 

através de novas técnicas de cultivo, principalmente na passagem de dois ingleses que 

administraram a fazenda, sendo John Mawe em 1808 e Samuel Bennet em 1811, ambos foram 

administradores quando o conselheiro Leonardo Pinheiro de Vasconcellos foi 

superintendente. 

No decreto real de 20 de setembro de 1808
53

, podemos verificar como se estruturou a 

administração da Superintendência da Real Fazenda de Santa Cruz. Conforme o decreto, esta 

passou a contar com um superintendente, dois administradores, um tesoureiro, um almoxarife 

e dois escriturários. A partir desse documento, elaboramos a tabela 3 com a relação dos 

ordenados e outros benefícios dos funcionários da fazenda. Observa-se que os valores e os 

benefícios foram maiores em relação a 1804 e que será observado durante toda a história da 

fazenda, provando a importância econômica e política dos cargos oriundos de Santa Cruz. 
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TABELA 3: Cargos, ordenados e benefícios dos administradores da fazenda Santa Cruz 

segundo o Decreto Real de 20 de setembro de 1808. 

Cargos Ordenados Benefícios 

Superintendente Não consta o ordenado  

1° Administrador 800$000 1 ração de farinha, carne fresca, legumes, 2 

escravos a seu serviço e um cavalo 

2° Administrador 400$000 1 ração de farinha, carne fresca e um 

cavalo a seu serviço 

Tesoureiro 400$000 1 ração de farinha, carne fresca e um 

cavalo a seu serviço 

Almoxarife 400$000 1 ração de farinha, carne fresca, legumes e 

um cavalo ao seu serviço 

Escriturário Não consta o ordenado  

FONTE: Coleção de Leis do Império do Brasil. 

 

Neste decreto foi atribuída às funções concernentes aos cargos e suas respectivas 

atribuições, ao superintendente; foi lhe dada total liberdade de ação administrativa, tendo 

todos os empregados da administração e o trabalho na fazenda sobre sua subordinação, sendo 

responsável pelos trabalhos da agricultura e indústria da fazenda.
54

  

 

Hei por bem autorizar ao dito superintendente, para que possa promover e 

dirigir à administração da mesma fazenda, como melhor parecer, e de acordo 

com o primeiro administrador nomeado, que todavia lhe será subordinado, 

bem como todos os demais empregados na dita fazenda, dando-me conta 

pelo presidente do meu Real Erário.
55

 

 

Foi nomeado para o cargo de superintendente o conselheiro Leonardo Pinheiro de 

Vasconcelos, para o de primeiro administrador o viajante inglês e mineralogista Johw Mawe, 

sendo sua permanência passageira, para segundo administrador e tesoureiro foi nomeado João 

Fernandes da Silva e para almoxarife dos paços, Francisco Damaso.
56

 

 Leonardo Pinheiro de Vasconcelos permaneceu na direção da fazenda de 1808 a 1815, 

e, neste período, a fazenda presenciou a vinda de imigrantes chineses que realizaram o cultivo 
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do chá, uma bebida muito apreciada por Dom João VI e pelo mercado inglês e também 

presenciou a estadia dos naturalistas Spix e Martius que permaneceram no Brasil por alguns 

anos e publicaram o livro “Viagens ao Interior no Brasil”.
57

 

Nos relatos de Spix e Martius, encontramos algumas de suas descrições acerca da 

fazenda de Santa Cruz nos idos de 1817. Ao passarem pelas terras de Santa Cruz em destino a 

São Paulo, descreveram a estrutura da fazenda e os casebres localizados nos arredores do 

palácio real. Spix, ao relatar sobre a situação da fazenda, destacou a importância das terras e o 

pouco aproveitamento econômico e, como ela poderia ser uma fazenda modelo para a 

província com uma produção agrícola incalculável, que, infelizmente, estava em estado de 

abandono.
58

 Leonardo renunciou ao cargo em 1815, por queixas sofridas contra sua 

administração, acusado de estar deixando a fazenda em estado de abandono, assumindo a 

função o Marquês de Aguiar até 1817.
59

 

Sobre a administração do Marquês de Aguiar, não encontramos fontes que dão 

detalhes acerca de suas medidas à frente da fazenda. Após o Marquês de Aguiar, quem 

assumiu a direção da fazenda foi Joaquim José de Azevedo, o Visconde do Rio Seco, que 

perdurou no cargo no período de 1817 a 1821, sendo ele o último administrador da fazenda no 

período real. Realizou a construção das feitorias de Peri-Peri, Bom Jardim, Santarém e a 

construção de um palácio para família real. A fazenda, neste momento, recebeu a visita da 

missão artística francesa, que legou uma das únicas pinturas sobre a sede administrativa com 

o título “Vista do Castelo Imperial de Santa Cruz”, do pintor Jean Baptista Debret, que, 

através de suas pinturas, mostrou um pouco do cotidiano da vida urbana da cidade do Rio de 

Janeiro oitocentista. 
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FIGURA 4 -  Paisagem da Fazenda de Santa Cruz por Debret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ACERVO BIBLIOTECA NACIONAL. 

 

O curioso é que o outro desenho produzido no mesmo período, com menos de 10 anos 

de diferença, de autoria da escritora inglesa Maria Graham, omite inteiramente os dois bairros 

de senzalas existentes à frente do palácio Santa Cruz. Segundo Engemann
60

, as 360 senzalas 

que compunham os bairros Pacotiba, que ficavam à esquerda da igreja e o Limeira que 

ficavam à direita, foram claramente representadas na aquarela de Debret. Mas, literalmente, 

sumiram no traço de Maria Graham, que fez um palácio em campo aberto, limpo e livre de 

interferências. Apenas umas pequeninas construções no lado direito fazem companhia para o 

palácio imperial. 
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FIGURA 5 – Vista da Fazenda de Santa Cruz por Maria Graham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ACERVO BIBLIOTECA NACIONAL 

 

1.3 - Administradores do Período Imperial 

 

Nos anos de 1821 a 1822, quem retornou à direção de Santa Cruz foi o tenente general 

Manoel Martins do Couto Reis, que, no pouco tempo que permaneceu no posto, realizou 

novas medidas que buscavam melhorias na fazenda.
61

 Segundo Freitas
62

, Couto Reis elaborou 

um regulamento que consistia em 40 artigos que norteavam as funções, rotinas e salários dos 

funcionários, no qual podemos perceber novos indícios da estrutura da fazenda através dos 

dados abaixo: 
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TABELA 4: Cargos e remunerações no plano de Couto Reis na administração 1821-

1822 

FONTE: FREITAS, Benedito. Santa Cruz: Império 1822-1889, Volume 3. Rio de 

Janeiro: 1987. 

 

Através destes dados, podemos perceber as mudanças de valores de ordenados de 

determinados cargos. Conforme mudava a administração, percebe-se a ausência de valores de 

alguns cargos e o acréscimo de outras funções. Podemos constatar neste regulamento, a 

permanência de antigos valores jesuíticos no trato com a comunidade escrava de Santa Cruz, 

como o direito de um escravo possuir diversos animais como porcos, cavalos e ter para si os 

trabalhos de finais de semanas e dias santos para a sua subsistência nas terras da fazenda
63

. 

Outro dado relevante abordado neste regulamento, citado por Freitas, é a existência das 

funções de mestre da banda de música, sendo um indício da existência da prática musical nas 

terras de Santa Cruz, desde o tempo dos jesuítas, que utilizavam a música como forma de 

evangelização e civilização. 

 

 Artigo 51: O mestre de música terá a obrigação de dar parte ao inspetor de 

todas as alterações que tiver nos discípulos das músicas, não lhe permitindo 

irem para as senzalas quando se acham doentes nem encobrir-lhe faltas, não 

os poderá empregar em serviço seu fazendo que estejam na escola de manhã 

e de tarde naquelas horas determinadas para o ensino, não poderá sair para 

fora da fazenda sem que primeiro o participe para por este modo o inspetor 
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Cargos Observações 

Superintendente 1 ração 

Administrador Geral 292$000 e uma ração 

Capelão Eram dois capelães ambos escolhidos pelo 

superintendente, ambos com soldo de 293$000 e uma 

ração 

Campeiro Mor 200$000 

Ajudante do Campeiro Mor 100$000 

Moço do Campo 116$800 

Armazém 171$600 

Feitor 153$600 
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poder aplicar os discípulos em outro qualquer serviço durante a ausência do 

mestre, e não ficarem vadios todos aqueles dias que o mestre anda fora.
64

 

 

Após a independência do Brasil, as terras de Santa de Cruz passaram a ser chamada de 

Imperial Fazenda de Santa Cruz e foram incorporadas ao patrimônio público e de uso de D. 

Pedro I e de seus sucessores. Ficou à frente da fazenda o capitão de mar e guerra João da Cruz 

dos Reis, que permaneceu de 1822 a 1824. Nesta época, a principal fonte de renda da fazenda 

eram os foreiros. Reis permitiu a permanência de intrusos nas terras da fazenda e deu títulos 

de foreiros aos que estavam sem documentação. Estes eram do quantitativo de 59 famílias que 

pagavam 580$000 e 435 galinhas anualmente pelos direitos de aforamentos. Ele foi demitido 

em 1824
65

.  

Nos anos de 1824 a 1834, ficaram à frente de Santa Cruz várias personalidades dentre 

elas: Boaventura Delfim Pereira, o Barão de Sorocaba, que era cunhado da marquesa de 

Santos (1824-1829), Conselheiro João da Rocha Pinto (1829-1830), João Maria Velho da 

Silva (1830-1831) e o Tenente Coronel Francisco Manoel de Moraes (1831-1834)
66

. 

Segundo Fridman
67

, em 1832, Santa Cruz foi elevada à condição de curato, incluindo 

os bairros de Santa Ifigênia, Cantagalo de Dentro e Curral Falso. Possuía uma escravaria de 

1.524 escravos e uma produção anual de 3.822 arrobas de açúcar ao ano. Nos anos de 1834 a 

1846, esteve à frente das terras de Santa Cruz o Coronel Francisco Gonçalves Fernandes 

Pires, que incrementou a lavoura de arroz, criação de gado e a instalação da primeira agência 

dos Correios no Brasil, em 1842 em Santa Cruz. Para melhor entender como estava Santa 

Cruz nos idos da década de 1830 a 1840, analisaremos os dados contidos no relatório
68

 

elaborado pelo deputado Rafael de Carvalho, em sua visita à fazenda no ano de 1837, na qual 

constam informações sobre a estrutura física e econômica da fazenda e a comunidade escrava 

santa-cruzense.   
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Segundo Rafael de Carvalho, a sede administrativa da fazenda tinha uma estrutura 

quase urbana, que era constituída de um palácio, que era usado como moradia da família real, 

sendo que, em sua volta, localizava a povoação, abrangendo as senzalas dos escravos, casas 

dos 465 foreiros, ocupando 37 prédios na povoação da fazenda e as oficinas de curtume e 

olaria. No campo, se desenvolvia as culturas de arroz, milho, mandioca e na pecuária a 

fazenda constava de 8 currais com os seguintes quantitativos de animais:  2.613 cabeças de 

gado, 964 cavalos, 128 muares, 378 lanígeros, 30 burros e contava também com 3.600 bois de 

pasto, pertencentes a particulares que ali estavam esperando a engorda, prática esta da qual a 

fazenda recebia proventos.  

No tocante a escravaria, ela continha 1.772 escravos, que se ocupavam do trabalho do 

campo, sendo um grande despropósito, pois, todo o serviço do campo utilizava em torno de 

30 pessoas, segundo a visão do deputado. Os escravos tinham suas roças e nelas se 

empregavam nos sábados, domingos e dias santos. Ainda, segundo o deputado, a fazenda 

tinha uma linguagem e disciplina própria com uma grande influência dos antigos costumes 

dos jesuítas, que eram percebidos nas vestimentas das mulheres, nas práticas de casamento, 

cotidiano e alimentação,  

Observando este relatório do deputado Rafael de Carvalho, percebemos que Santa 

Cruz continuava numa situação de abandono, baixa lucratividade, não atendendo às suas reais 

capacidades de retorno financeiro, sendo mais uma das propriedades públicas com os 

interesses voltados a particulares, conforme atesta o deputado, quando afirma no documento 

“a fazenda de Santa Cruz, esta viúva aflita e desamparada, é uma propriedade gigantesca de 

utilidade pigmea”.
69
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1.4 - Imperial Fazenda de Santa Cruz após 1850 

 

Segundo Fridman
70

, quem assumiu a administração da fazenda, de 1846-1856, foi o 

Coronel Conrado Jacob Niemeyer, que incentivou as culturas do chá, café e seda. A povoação 

de Santa Cruz dispunha dos serviços urbanos de dois boticários, seis casas de secos e 

molhados, uma padaria e três ranchos e o número de foreiros aumentou para 700. Sobre este 

período, que compreende os anos de 1850, que está a administração de Niemeyer, 

encontramos uma notícia de um jornal da cidade do Rio de Janeiro, o Correio da Tarde de 

Segunda feira, 25 de fevereiro de 1856
71

, com o título “O Sr. Coronel Conrado Jacob de 

Niemeyer e a Imperial fazenda de Santa Cruz”, sendo que esta publicação relatou aspectos 

referentes à escravaria, que tentaremos discutir brevemente (Ver Anexo C). 

 Num trecho da notícia, o jornal relatou o agradecimento, por parte do administrador, a 

todos os empregados da fazenda, inclusive aos escravos, tecendo a eles diversos elogios. 

Também na mesma matéria, descreveu as ações de Niemeyer relacionadas à construção e 

reforma das senzalas dos escravos, fato importante, pois o único resquício sobre a estrutura 

das senzalas da fazenda foi a pintura de Debret, do início do século XIX: 

 

As poucas senzalas que na fazenda existiam então quase geralmente cobertas 

de palha, e hoje não se encontra uma só, das muitas mandadas construir pelo 

Sr Conrado, que não seja coberta de telha. A este importante serviço 

prestado em favor de uma escravatura na sua maioria laboriosa e honesta, 

acrescem outros de não melhor quilate, que passamos a esboçar de leve.
72

 

 

  Robert Slenes, em seu livro Na senzala uma flor
73

 descreveu as senzalas das grandes 

fazendas de café, na região cafeicultora de São Paulo, onde suas estruturas eram em forma de 
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galpão ou cabanas de palha. Segundo Engemann,
74

 a estrutura das senzalas de Santa Cruz, 

conforme ilustra a pintura de Debret, eram de cabanas cobertas de palha. Nesta notícia do 

jornal, podemos perceber que houve uma melhoria e novas construções de senzalas com tetos 

de cerâmica para a escravaria de Santa Cruz, trabalho este muito importante, pois, segundo o 

jornal, tratava-se, em sua maioria, de uma escravaria honesta e trabalhadora.  

No tocante ao tamanho da escravaria, a nota do jornal nos diz que era algo em torno de 

2.200 escravos. Há também, referência à construção de uma muralha em volta das senzalas, 

fato este que nos leva a questionar qual seria a utilidade e função desta muralha, tratando-se 

de uma escravaria, em sua maioria, honesta e trabalhadora, conforme diz o jornal. Duas 

possíveis razões para a construção desta muralha seriam: primeiro, a minoria que não era 

honesta e trabalhadora, e que, portanto, precisava ser controlada; outra possibilidade seria a 

existência de quilombos próximos a Santa Cruz, que trariam ameaça a tranquilidade e a 

privacidade da escravaria e do administrador. 

 

e a numerosa escravatura da fazenda, que sobe de 2,200 pessoas. A 

construção de uma muralha, que cercando as senzalas, tem diferentes portões 

por todos os lados, e um de bela construção fronteira a casa de residência do 

superintendente.
75

 

 

Quem se seguiu, na direção das terras de Santa Cruz, foi Inácio José Garcia (1856-

1867), conhecido como o “Carrasco do Cruzeiro”, título recebido por ter retirado a cruz dos 

jesuítas de frente do palácio da fazenda, tendo colocado o pelourinho para aplicação de 

castigos físicos aos escravos.  

Garcia foi um dos administradores que mais usufruiu dos benefícios e poderes que o 

cargo lhe conferia, através das fontes abordadas até o momento. Além disso, deve-se a ele 

maus tratos à escravaria, o abandono da fazenda, os desvios de verbas, a utilização dos 

escravos ao seu serviço, a manipulação do comércio local para enriquecimento próprio; 

também fizeram sua fama de administrador terrível, aspectos estes que são denunciados nos 
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jornais da época. Sua gestão foi tão tumultuada que, no período, houve uma tentativa de 

assassinato contra ele, em 1865, e termina com sua morte suspeita e questionável para a 

época
76

. 

Durante sua administração, a fazenda de Santa Cruz passou por um dos momentos 

mais conturbados da sua história, fatores políticos, econômicos e sociais de esfera nacional 

acabaram repercutindo no modo de administrar de Garcia e tiveram consequências na 

escravaria.  

A lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que ocasionou a extinção efetiva do tráfico 

negreiro, mudou a visão sobre o processo de exploração do trabalho escravo nas grandes 

fazendas. E somando, também, o conflito na bacia do Prata, envolvendo o Brasil numa guerra 

com a república do Paraguai, que perdurou de 1864 a 1870, acarretou na demanda de homens 

para lutar nos campos de batalhas e muitos destes eram escravos, que iam a guerra em busca 

de sua tão sonhada carta de alforria
77

. Santa Cruz teve uma grande quantidade de escravos 

enviados à guerra, gerando uma falta de mão-de-obra masculina na fazenda
78

, ocasionando 

mudanças em seu cotidiano. 

Após este período conturbado da administração de Garcia, a fazenda passou para as 

mãos do major João da Gama Lobo Bentes (1867-1869). Bentes já havia trabalhado nas terras 

de Santa Cruz como encarregado das obras e medições de terras, em 1849, e a execução da 

obra do teatrinho imperial. Deixou Santa Cruz em 1869 para assumir o comando do Estado 

Maior de Artilharia
79

.  

Após a saída de Bentes, a localidade de Santa Cruz recebeu como seu administrador o 

senhor Jose Saldanha Gama, que permaneceu à frente da fazenda, nos idos dos anos de 1869-

1872 e na sua permanência houve uma importante mudança no tocante à escravidão. Os 

escravos da fazenda de Santa Cruz foram libertos pela lei do ventre livre de 1871, o que fez 

com que fossem necessárias algumas mudanças em suas estruturas para se adaptar a esta nova 

fase que estava se iniciando. 
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 Saldanha da Gama era engenheiro e botânico e se destacou por ser um dos 

historiadores de Santa Cruz junto com o general Couto Reis, sendo suas obras umas das 

únicas referências sobre a atuação e o legado dos jesuítas naquela localidade. Na sua 

permanência foi criada a Sociedade 3 de maio, protetora das famílias dos empregados da 

Imperial Fazenda de Santa Cruz, que tinha como finalidade dar assistência financeira aos 

funcionários da fazenda.
80

  

Na sua administração, aconteceu também a construção do matadouro municipal para a 

compra e venda de carne verde e a criação de uma escola primária. Saldanha criou um 

cadastro de foreiros para a fazenda, buscando regularizar a arrecadação dos foros. Neste 

período, as instalações do paço receberam iluminação pública a gás e a instalação do telégrafo 

em 1872
81

. A partir do ano de 1872, conflitos entre os libertos da fazenda e administradores 

marcarão as gestões seguintes. 

Após a saída de Saldanha da Gama, quem permaneceu na administração da fazenda foi 

Pedro Fiel Monteiro de Bitencourt, de 1872 a 1876, que exercia, anteriormente, a função de 

professor na escola do curato. Não podemos descrever mais detalhes acerca de sua 

administração, pois não encontramos fontes que nos dessem indícios de sua atuação na 

fazenda. Logo após, assumiu o cargo de administrador o marechal Justiniano Galdino da Silva 

Pimentel, de 1876 a 1878, conhecido também como o superintendente urbanista
82

. Na sua 

gestão, a fazenda recebeu a instalação de bondes e a criação da estação de trem em Santa Cruz 

em 1878. 
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FIGURA 6 -  Estação de trem de Santa Cruz em 1881 

 

FONTE:  Memória Histórica da Estrada de Ferro Central do Brasil. Rio de Janeiro. 

Imprensa Nacional. 1908. 

 

O Conselheiro Antônio Henrique de Miranda Rêgo foi administrador da fazenda de 

1878 a 1887. Na sua permanência, houve a criação da Escola Pública Mista da Imperial 

Fazenda de Santa Cruz em 1885. Ocorreram também algumas reformas urbanísticas no 

interior do curato, entre elas: construção de leitos de ruas; nivelamento das praças, aberturas 

de bueiros; reformas de prédios e aberturas de hotéis
83

. O último administrador da Imperial 

Fazenda de Santa Cruz foi o Comendador Major Manoel Gomes Archer de 1887 à 1889. 
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Após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a fazenda passou a 

chamar-se Fazenda Nacional de Santa Cruz; os imóveis e bens materiais pertencentes à 

família imperial foram leiloados e as instalações da fazenda foram disponibilizadas para o uso 

do exército brasileiro, constituindo-se, ainda hoje, num batalhão de engenharia.  

Ao fim desta análise da história da fazenda de Santa Cruz, no decorrer do século XIX, 

podemos perceber que, após a expulsão dos jesuítas em 1759, estas terras não voltaram a ter a 

grande rentabilidade econômica que um dia tiveram e poderiam ter. Percebe-se a tentativa por 

parte do governo português e depois o brasileiro para nomear pessoas capacitadas para 

assumir as funções relativas à fazenda.  

Entre os diversos administradores que exerceram a função, percebemos que muitos 

tinham formação em engenharia, medicina e outras profissões. Constatamos que algumas 

medidas destes homens à frente da fazenda deram certo, em algum momento da história, entre 

eles temos o tenente coronel Manoel Martins do Couto Reis, Coronel Conrado Neyemier e 

Jose Saldanha da Gama. 

Mas, constatamos, também, a cultura do uso privado dos bens públicos, que tão 

profundamente marcam a nossa história até os dias de hoje. Entre estes administradores 

podemos citar: Furtado de Mendonça, Brás da Silva Rangel e Ignácio Jose Garcia. 

Nota-se a grande permanência de nobres e, principalmente, militares na administração 

da fazenda, que em muito contribuíram para a administração de tão gigantesca fazenda e, em 

alguns casos, o uso desta para seus interesses particulares. Podemos chegar à conclusão que a 

administração das terras de Santa Cruz passou dos jesuítas para os militares e que podemos 

constatar que, mesmo após a Proclamação da República, a fazenda continuou com eles, 

tornando-se uma base militar.  

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

 

 

 

Capítulo 2- A Comunidade Escrava de Santa Cruz 

 

No desenvolvimento desta pesquisa, trabalhamos muito o conceito de comunidade 

escrava. Muitos historiadores utilizaram este conceito ao analisar diversas fazendas 

escravistas no interior do Brasil, apontando a existência da família escrava dentro do 

cativeiro. Entre eles encontramos Florentino
84

, Slenes
85

, Reis
86

 e Engemann
87

, obras que estão 

sendo utilizadas no presente trabalho como referencial historiográfico. 

Segundo Engemann, entendemos como comunidade a formação da família escrava 

dentro do cativeiro, que se constituiu em um conjunto de indivíduos que compartilharam 

símbolos, ritos e parentesco dentro de um espaço social
88

. Santa Cruz se mostrou como uma 

comunidade escrava, pois encontramos diversas características desta escravaria no decorrer do 

século XIX. Engemann descreveu, em seu trabalho, diversos vestígios da comunidade de 

Santa Cruz, até o ano de 1820
89

. Entre estes vestígios estão:  laços maritais e consanguíneos; 

parentescos; matrimônios; acesso à terra e moradia
90

. Vestígios estes que permaneceram até o 

fim da escravidão em Santa Cruz. 

 

Santa Cruz foi capaz de produzir uma infindável sequência de 

vestígios de parentesco amplo e de uma constituição orgânica que foram 

eclipsados pela sólida certeza de que as relações cativas eram voláteis, 

fugidias. Mas Santa Cruz tinha mais do que parentesco: tinha uma 
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comunidade com regras de conduta e bairros de senzalas, três irmandades que 

competiam entre si pela festa mais portentosa, tinha quem fosse até Guaratiba 

para comprar peixe e voltasse para vendê-lo na vila dos escravos, tinha disputa 

por terras. Lá tinha tudo o que constitui uma comunidade.
91

 

 

2.1 - A escravaria da Imperial Fazenda de Santa Cruz  

 

 Devemos partir do princípio que a Fazenda de Santa Cruz se diferenciou em relação 

as outras fazendas escravistas no Brasil. Primeiramente, foi propriedade da Companhia de 

Jesus, adquirindo características comuns as outras fazendas jesuíticas, sendo uma delas o 

tratamento dado aos escravos. A fazenda era formada por uma grande escravaria que não era 

composta, na maior parte do tempo, por novos escravos vindos do tráfico negreiro, sendo por 

isso, formada por escravos nascidos no Brasil ou na própria fazenda e também por escravos 

oriundos de outras províncias do país, conforme detectamos em alguns registros de batismos e 

matrimônios da fazenda
92

.  

Como demonstrado anteriormente, possuía toda uma infraestrutura que a tornava 

autossuficiente, sendo constituída de uma área formada por uma igreja, senzalas, escola, 

hospital, botica, olaria, curtume e banda de música, onde tudo que lá era produzido era 

voltado para a pecuária e a agricultura, que tinham como uma de suas funções abastecer a 

cidade do Rio de Janeiro.  

Segundo Jonis Freire
93

, após a expulsão dos jesuítas da capitania do Rio de Janeiro e 

seus bens sendo incorporados ao tesouro português, foi feito um levantamento de tudo que 

existia na fazenda, desde pequenos utensílios até aos escravos, sendo, inicialmente, 

elaborados dois inventários. Um deles foi em 1759 e o outro em 1768, trazendo pequenos 

indícios da escravidão em Santa Cruz, no final do século XVIII. Ao observar estes 
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inventários, o autor constatou uma forte presença de legados da administração jesuítica na 

comunidade escrava da fazenda, que também foi apontado por Engemann, em seu trabalho
94

. 

Ao constatar a existência de famílias escravas na fazenda, sendo muitas delas de longo 

convívio, com grandes laços de parentescos espirituais e consanguíneos com pessoas dentro 

ou fora da fazenda, constatou-se, também, que as estruturações das famílias eram extensas, 

com forte presença paterna, grandes índices de casamentos, nascimentos de crianças e um 

desenvolvimento da economia interna dos cativos
95

.  

Após a expulsão dos jesuítas, a fazenda passou a ser administrada pelo Estado 

Português, sendo elaborado um novo inventário da fazenda, nos idos dos anos de 1818, na 

qual podemos encontrar características da fazenda e de seus escravos nos primeiros momentos 

da relação entre eles e os administradores do governo lusitano. 

 Carlos Engemann, que se dedicou a estudar a escravidão no período de 1790 a 1820, 

em que se deu a passagem dos inacianos à coroa portuguesa, pôde perceber, conforme a 

descrição da escravaria e seus núcleos familiares narrados no documento, que o inventário de 

1818 foi realizado por residências, o que permitiu supor que cada família possuía a sua 

própria senzala, o que podemos observar, também, na pintura de Debret, no início do século 

XIX, onde se demonstra na imagem, a igreja e as senzalas constituindo o bairro do Limeira e 

do Pacotiba, na figura mostrada anteriormente. 

Outro dado apontado pelo autor foi relativo aos sexos dos escravos, na qual o 

inventário de 1791
96

 demonstrou que existiam homens em menor quantidade, dado este 

perceptível em toda a história da fazenda, pois constatou uma pequena predominância da 

população feminina em relação à masculina, devido a diversos fatores concernentes à 

dinâmica da fazenda, no decorrer do século XIX.  

 Partindo disto, Engemann, ao analisar o inventário de 1818, pôde constatar algumas 

alterações relacionadas à escravaria, nos seus primeiros contatos com a administração 
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portuguesa e uma dessas foi o aumento de mães solteiras, que eram chefe ou cabeça de um 

domicílio, demonstrando que houve uma possível mudança das regras familiares, que tanto 

eram ensinadas pelos jesuítas, ou seja, o incentivo ao matrimônio por meio de certas regalias.  

Ao observar as taxas de óbitos pôde perceber, ainda, uma grande mortalidade infantil 

devido a epidemias de tétano, tuberculose e outras, sendo isto também um fator coerente com 

a realidade da vida escrava em Santa Cruz, devido, primeiro, pela grande quantidade de 

escravos que estavam concentrados nos bairros de senzalas e também devido às idas e vindas 

de alguns escravos à cidade do Rio de Janeiro. Estes fatores contribuíam para uma maior 

disseminação de doenças contagiosas entre a escravaria santa-cruzense. 

Outro dado apontado pelo autor foi a questão das alforrias concedidas ou compradas 

por escravos da fazenda, no início do século XIX. Mesmo sendo uma pequena quantidade de 

alforrias, podemos perceber que nelas havia uma predominância de mulheres com idade 

acima de 13 anos e velhos, conforme observamos na tabela 5.  
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TABELA 5: Cartas de Alforrias de Santa Cruz entre 1818 e 1822 

Data Registro Escravo Id. Obs. 

 Santa 

Cruz 

Maria da Conceição 4 Veio da Quinta liberta 

 Santa 

Cruz 

Bernardo Telles - Comprado por 256$000 

 Santa 

Cruz 

Quintilliano Joaquim 4  

 Santa 

Cruz 

Ursula Antunes 47 Casada com Flugencio 

Dias 

14/03/1818 Santa 

Cruz 

Maria Izabel 22 Alforria paga: 153$600 

23/03/1818 Santa 

Cruz 

João Marianno 9   

05/04/1819 Santa 

Cruz 

Maria Joze 13  

03/04/1821 Santa 

Cruz 

Flugencio Dias 42 Liberto com a esposa por 

ordem de El Rey 

18/04/1821 1
o
  Ofício Venceslau Marques 40 Consta no inventário de 

1818 

25/04/1821 1
o
  Ofício Manoel Garcia e sua filha -  

25/04/1821 1
o
  Ofício Maria das Neves 62 Consta no inventário de 

1818 

25/04/1821 1
o
  Ofício Sebastião de Lima -  

27/04/1821 1
o
  Ofício Joana Aoria e as filhas 

Cristina e Maria 

-  

27/04/1821 1
o
  Ofício Maria do Espírito Santo 1 Consta no inventário de 

1818 

27/04/1821 1
o
  Ofício Arcângela de Jezus 1 Consta no inventário de 

1818 

28/04/1821 1
o
  Ofício Maria de Jezus Barcellos -  

19/05/1821 1
o
  Ofício Ignácio da Alegria e sua 

esposa Felícia Maria 

-  

21/03/1822 1
o
  Ofício Florinda Thereza 11 Consta no inventário de 

1818 

 

FONTE: ENGEMANN, Carlos. Os Servos de Santo Inácio a Serviço do Imperador: 
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Esta questão relacionada às alforrias é muito intrigante e vai ser discutida no 

desenvolver deste trabalho, porque, no decorrer do século XIX, não encontramos fontes que 

apontassem compras de alforrias por parte da escravaria de Santa Cruz, mas sim algumas 

concedidas por diversos fatores, sendo elas por merecimento ou pela guerra do Paraguai, que 

alforriou uma grande massa de escravos homens da fazenda
97

. Estes são apenas alguns fatos 

de alforrias concernentes à escravaria; mas, relativo à compra de liberdade não há fontes 

encontradas até o momento.  

Percebemos, também, que, no decorrer do século XIX, boa parte da escravaria de 

Santa Cruz era utilizada nos serviços públicos da corte ou por particulares. Muitos dos 

administradores que passaram por Santa Cruz usaram da prática dos jesuítas de ensinar ofícios 

aos escravos, que eram alugados a terceiros ou utilizados pela coroa e com isto agregando 

mais valor material a este escravo. Fato este que vai se perdurar até o fim da escravidão na 

fazenda, constituindo uma das principais fontes de rendas para Santa Cruz, conforme apontou 

o deputado Rafael de Carvalho
98

 em sua visita à fazenda, na qual indagou sobre a grande 

disponibilidade de mão-de-obra, sendo uma pequena parcela desta aplicada à manutenção 

diária da fazenda. 

Conforme já visto, a fazenda, durante toda a sua existência até o final do período 

imperial, teve como umas das suas principais atividades a pecuária e agricultura. Santa Cruz 

possuía, por volta dos anos de 1835, em torno de 1.772 escravos, sendo que somente 30 deles 

eram utilizados no serviço do campo, segundo Rafael de Carvalho
99

, sendo isto para ele um 

grande despropósito. 

Esta afirmação, apontada por Rafael no documento, leva ao questionamento acerca de 

onde era empregado o restante da escravaria da fazenda. Segundo Engemann, nos anos de 

1815
100

 os escravos de Santa Cruz estavam sendo destinados a diversos setores da fazenda 
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com os seguintes ofícios: carpinteiro, pedreiro, ferreiro, sapateiro, curtidor, manteigueiro, 

tecelão, oleiro, cirurgião, barbeiro, enfermeiro, cozinheiro, carreiro, candeeiro, carroceiro, 

campeiro e feitor.   

Conforme observamos, boa parte da escravaria masculina de Santa Cruz era destinada 

a diversos serviços, dentre eles aqueles que necessitavam do aprendizado de um oficio, prática 

esta utilizada pelos jesuítas e que foi mantida pelos administradores, sendo muitos desses 

escravos, empregados em serviços da coroa e a particulares.  

No tocante as escravas mulheres, elas eram utilizadas no serviço interno da fazenda e 

no auxilio às diversas oficinas existentes. Mais adiante, nos anos de 1855 a 1858, 

encontramos, novamente, dados acerca da ocupação destes escravos, na qual havia de 5 a 20 

escravos alugados a si, conforme afirma Engemann
101

. Os escravos alugados a si eram aqueles 

que possuíam rendimentos para pagar seu aluguel à fazenda e, com isso, teriam tempo para se 

dedicarem as suas atividades particulares ou outros serviços. 

 

2.2 - Escravas Alugadas a si e seus fiadores 

 

Partindo da análise do inventário de 1862 a 1868
102

, que compreendeu a administração 

de Inácio Jose Garcia, vamos tentar buscar indícios de como estava a escravaria de Santa Cruz 

neste período. Este inventário contém os registros de aluguéis dos escravos da fazenda, que 

constam de informações como: o nome do escravo, valor do seu aluguel, oficio, nome do 

fiador e pequenas observações com detalhes relacionados ao registro do aluguel. Ao folhear 

este documento que, atualmente, se encontra um pouco deteriorado, algumas páginas não 

puderam ser analisadas, pois as informações nelas contidas estão ilegíveis. No mais, 

conseguimos detectar um total de 251 registros de aluguéis de escravos, sendo 134 para 

mulheres e 117 aos homens. 
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Ao focarmos um pouco além dos números contidos neste documento e dialogando 

com outras fontes, podemos compreender como funcionava o trabalho das escravas mulheres, 

conforme a tabela 6 abaixo. 

 

TABELA 6: Escravas Mulheres, Esquadras e Escravos Menores 

Esquadra ou Oficio Valor do Aluguel Quantidade de 

Escravos 

Observações 

1ª Esquadra 8$000 1 Mulheres 

1ª Esquadra Reserva 8$000 a 10$000 22 Mulheres 

2ª Esquadra Reserva 8$000 20  Mulheres 

3ª Esquadra Alugados a Quinta 

Imperial 

26  Escravos 

Menores 

4ª Esquadra 10$000 1  

5ª Esquadra 10$000 6  Mulheres 

7ª Esquadra 8$000 a 15$000 35 Mulheres 

7ª Esquadra Reserva 10$000 1  

8ª Esquadra 8$000 a 20$000 8 Mulheres 

9ª Esquadra 10$000 20 Mulheres 

Esquadra do 

Cercadinho 

8$000 1 Mulheres 

Feitora 10$000 1 Mulheres 

Oleira 8$000 1 Mulheres 

FONTE: Fazenda Nacional de Santa Cruz, Arquivo Nacional, Códice 1122, Volume 09. 

 

Segundo Freitas, a distribuição da escravaria na fazenda de Santa Cruz era realizada 

por esquadras, sendo elas destinadas a diversos serviços no interior da fazenda. Existiam as 

esquadras fixas que tinham as suas funções especificas que, eram da 1ª a 9ª esquadra e outras 

com nome de esquadras reservas, que ficavam para suprir as fixas, caso precisasse, sendo que 

cada uma tinha um feitor. 

Ao analisar da 1ª a 2ª esquadra, podemos perceber que seus aluguéis eram mais baixos 

em relação as outras esquadras, podemos supor que este valor era devido à idade ou ao tipo de 

serviço em que eram utilizadas. A 3ª esquadra se tratava de escravos menores que estavam 

empregados nos serviços da Imperial Quinta da Boa Vista. Mas, a 7ª esquadra se destaca em 

relação as outras, por ser a que mais continha escravas, sendo um total de 35 mulheres, que, 
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segundo Freitas
103

, tinham idade entre 14 e 20 anos. Segundo Pedroza
104

, estas escravas 

alugadas a si eram utilizadas nos serviços domésticos ou nas lavouras nos arredores de Santa 

Cruz.  

Ao aprofundarmos mais na análise deste documento, percebemos que dos 251 

registros de aluguéis de escravos, sendo que 134 eram para as mulheres, constatamos que 99 

eram de escravas alugadas a si, sendo 74% do total. Somente 37 registros de aluguéis a 

terceiros foram encontrados, resultando num total de 26% do montante. Além disso, nos 

registros, a maioria delas possuíam fiadores.  

Ao analisar os fiadores das escravas alugadas a si e observando os registros de 

batismos do curato de Santa Cruz, percebemos que estas escravas realizaram várias alianças 

tanto nos laços consanguíneos, parentais e comerciais. Estes laços e alianças proporcionaram 

esta regalia de ser uma escrava alugada a si, tendo um fiador e possuir uma renda para pagar 

seu próprio aluguel, podendo se dedicar a trabalhos de sua possível vontade. Segundo 

Pedroza
105

, as escravas alugadas a si poderiam ser o ponto de partida do estreitamento de 

relações fora da fazenda. 

Segundo Bacelar
106

, o apadrinhamento de escravos, quando acontecia diversas vezes 

era um sinal de prestígio do indivíduo dentro da comunidade escrava, haja vista que, em Santa 

Cruz, os fiadores eram, na maioria das vezes, padrinhos de escravos e fiadores das escravas 

alugadas para si.  

Dentre os fiadores das escravas alugadas para si, José Feliciano Godinho, escrivão da 

fazenda, é o que mais aparece, indicando que, possivelmente, era um sujeito de prestígio na 

comunidade escrava. Talvez, por ser ele um dos elementos mais alto na hierarquia 

administrativa da fazenda, fosse mais próximo dos escravos que o superintendente e o 

administrador, sendo, por isso, padrinho de diversos filhos de escravos e fiador destes.  
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Além de José Feliciano, outros livres, como Pedro Antônio Soares e José Francisco 

Moreira, também eram fiadores e apadrinharam filhos de escravas em Santa Cruz. Até 

escravos, como Hipólito Cordeiro e Antônio Narcizo, cumpriram este duplo papel de fiador-

padrinho. Percebe-se uma correlação e mesmo uma sobreposição de papéis: econômico, 

político, religioso e social, indicando que estas esferas se encontravam misturadas nessa 

sociedade. Ainda que nem sempre o padrinho seja o fiador, e vice-versa, estas funções 

parecem estar, de alguma maneira, correlacionadas.  

Bacelar
107

 apontou, também, os questionamentos acerca da origem dos padrinhos dos 

escravos, em diversos trabalhos, abordando o compadrio.  Através disto, elaboramos a tabela 

7, na qual constam informações acerca das funções e atividades dos fiadores e padrinhos do 

Curato de Santa Cruz, na qual demonstram, em certa medida, a importância deles naquela 

comunidade escrava.  

 

TABELA 7: Cargos e Funções dos Fiadores de Escravos de Santa Cruz 

Nome do Fiador Cargo/Função 

Jose Feliciano Godinho Escrivão, Encarregado do Detalhe da Escravatura, Boticário/ 

Eleitor de Paróquia 

Pedro Antônio Soares Cobrador e Reposteiro/ Eleitor de Paróquia 

Jose Francisco Moreira Administrador da Olaria e Curtume/ Ajudante do Escrivão 

Joaquim Alves da Luz Enfermeiro e Boticário Mor 

Alberto Pereira Chaves Eleitor de Paróquia 

João Ignácio Loredo Negociante de Secos e Molhados 

Paulo Ferreira Louzada Fiel do Armazém 

João Felix Pereira 

Campos 

Encarregado da Granja e da Coucheiraria 

Damaso do Rego Soares Cura da Fazenda 

Anacleto Ferreira Braga Administrador da Olaria e Curtume/ Feitor 

Antônio Jose da Costa Feitor 

Mathias Cancio Pontes Encarregado do Paço Imperial/ Juiz de Paz 

Hipólito Cordeiro Encarregado dos Animais da Casa Imperial 

FONTE: Jornal Almanack Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro  
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Ao observarmos os fiadores, percebemos que todos faziam parte da estrutura 

administrativa da fazenda, entre eles o senhor José Feliciano Godinho, que era escrivão da 

fazenda, função esta que lhe proporcionava ter mais contato com a escravaria. Podemos dizer 

que era um indivíduo de prestígio para a comunidade escrava, pois possuía um comércio no 

curato e era um eleitor de paróquia.  

Ao observarmos os demais fiadores, constatamos que Pedro Antônio Soares e José 

Francisco Moreira também possuíam certo prestígio dentro da comunidade escrava de Santa 

Cruz. Podemos dizer isto através dos dados obtidos nos registros de batismos e casamentos, 

que foram diversas vezes a pia batismal, sendo compadres e testemunhas de casamentos de 

diversos escravos da fazenda, conforme demonstramos na tabela 08. 

 

TABELA 08: Quantitativo de Registros de Batismos e Matrimônios envolvendo 

Fiadores  

Livro Nome Nome Nome 

 Jose Feliciano 

Godinho 

Pedro Antônio 

Soares 

Jose Francisco 

Moreira 

Livro de Batismo de 

1823 – 1857 

17 Registros 07 Registros 05 Registros 

Livro de Batismo de 

1861 – 1869 

11 Registros 06 Registros 00 Registros 

Livro de Batismo de 

1861 – 1871 

01 Registro 00 Registros 00 Registros 

Livro de Matrimônio 

de 1861 – 1888 

03 Registros 04 Registros 03 Registros 

FONTE: Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Livro de Batismo de Escravos 

do Curato de Santa Cruz, 1823-1857; Livro de Batismo de Escravos do Curato de Santa Cruz, 

1861-1869; Livro de Batismo de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1861-1871; Livro de 

Matrimônio de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1861-1888. 

 

Brugger
108

, que estudou a relação do compadrio na cidade de São João del Rei, de 

1730 a 1850, apontou alguns dados sobre a questão das escolhas dos possíveis padrinhos dos 

filhos de escravos. Ela indicou, na sua pesquisa, que a grande maioria dos padrinhos eram 
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homens livres, que proporcionavam a estes escravos alianças que os levavam “para cima”. 

Este dado, apontado pela autora, pode-se dizer que se aplicou em Santa Cruz, pois muitos dos 

padrinhos dos escravos eram homens livres e a maioria ligada à administração da fazenda, 

sendo que muitos destes possuíam cargos no interior dela. 

A autora apontou, nos registros de batismos que encontrou, casos de padrinhos 

escravos, não sendo uma prática comum na região de São João del Rei, por ser uma escravaria 

pequena. Todavia, esta era uma prática comum nas grandes escravarias, na qual muitos 

cativos buscavam encontrar padrinhos que fossem escravos domésticos ou os que possuíam 

algum ofício. Podemos dizer que esta informação, que a autora apontou, aconteceu também 

em Santa Cruz. A fazenda possuía uma grande escravaria, onde podemos supor que os cativos 

buscavam padrinhos escravos, que fossem fora de sua unidade ou espaço de vivência, 

buscando assim ampliar seus laços de sociabilidade. No tocante aos escravos com ofícios, 

percebemos que esta prática acontecia na fazenda, pois constatamos diversos casos de 

escravos com ofício batizando filhos de escravos, que também possuíam oficio ou as esposas 

eram alugadas para si, fato este que também foi apontado por Pedroza
109

 em seu trabalho. 

A partir de agora, partiremos para a análise dos registros de escravos homens e suas 

particularidades, conforme a tabela 9 abaixo: 
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TABELA 9: Escravos Homens e seus Ofícios
110

 

Oficio Quantidade de Escravos Valor do Aluguel 

Carpinteiro 16 30$000 

Pedreiro 16 24$ a 30$000 

Ambulante 15 10$000 

Oleiro 11 30$000 

Foice 3 14$000 

Barbeiro 2 30$000 

Campeiro 2 Não Consta 

S. de Obra 2 $600 ao dia 

Tanoeiro 1 48$000 

Falquejador 1 $700 ao dia 

Aprendiz de Pedreiro 1 8$000 

Aprendiz de Oleiro 1 8$000 

FONTE: Fazenda Nacional de Santa Cruz, Arquivo Nacional, Códice 1122, Volume 09. 

 

Os registros de escravos homens diferenciavam em alguns aspectos ao das mulheres. 

Todos eles possuíam um oficio, pelo que podemos pensar que somente os escravos homens 

com oficio eram alugados a terceiros e que também eram os que tinham maiores valores nos 

aluguéis. Os ofícios com maior quantidade de escravos eram os de carpinteiro, pedreiro, 

ambulante e oleiro. O oficio de ambulante nos dá a ideia de que estes iriam trabalhar na 

cidade do Rio de Janeiro ou nos arredores de Santa Cruz para um possível alugador. Os 

ofícios de maior valor eram os de tanoeiro, carpinteiro, pedreiro, oleiro e barbeiro. 

 Os alugadores que realizavam os aluguéis não precisavam de fiadores, pois não 

constatamos os nomes deles. Segundo Pedroza
111

, os escravos homens que possuíam ofícios e 

tinham as esposas aligada a si, davam mais prestígio e mobilidade às famílias escravas no 

interior da fazenda e também uma proximidade ao mundo dos homens brancos e a formação 

de laços extra cativeiros. 
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2.3 - Trajetórias e Experiências na Comunidade de Santa Cruz 

 

A partir do cruzamento de diversas fontes existentes sobre a fazenda, conseguimos 

construir trajetórias de alguns escravos de Santa Cruz no desenrolar do século XIX, que 

ilustram um pouco deste processo da criação de seus laços de sociabilidade dentro da 

comunidade da fazenda. 

 De início, começamos com a escrava Izabel Maria, que, no ano 1817
112

, estava com a 

idade de 16 anos, filha de José Teixeira e Maria de Boahora e que, no ano de 1829 
113

, deu à 

luz ao seu primeiro filho, Joaquim, sendo os padrinhos Luís Pacheco e Maria José. No 

registro não consta o pai de Joaquim, possivelmente por ser Izabel mãe solteira. Em seguida, 

no ano de 1832
114

, batizou outro filho com o nome de Manoel, sendo o pai o escravo José de 

Siqueira, o que nos dá indício que ela contraiu matrimônio neste curto período de tempo. 

Em 1840
115

, Izabel batizou seu novo filho, João, para o qual não consta o nome do pai, 

o que se deve, possivelmente, a uma eventual ausência ou falecimento. Nos anos de 1841
116

 a 

1843, levou à pia batismal dois filhos, João e José, tendo como pai Amaro Benedito
117

 este 

com o oficio de oleiro e os padrinhos de ambos foram José Feliciano Godinho e Tereza Maria 

de Jesus. Passados 22 anos, em junho de 1862
118

, estava Izabel alugada para si, pertencendo à 

1ª esquadra reserva, sendo o seu aluguel no valor 8$000, tendo como fiador Antônio Narcizo, 

que também era escravo da fazenda. Em 1871
119

, Izabel Maria e Amaro Benedito foram 

libertos pela lei de do ventre livre, contando ela com a idade de 70 anos e ele com 55 anos. 
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Outra história que se pode apontar aqui é da escrava Belmira Joaquina
120

, que 

pertencia à 8ª esquadra e estava alugada a si, casada com o escravo Domingos do Rosário
121

, 

que possuía o ofício de Carpinteiro. Levaram à pia batismal, em 1861, sua filha Armélia, 

sendo os padrinhos o escravo Calixto da Cruz, que tinha o ofício de músico e a escrava 

Justiniana de Souza, pertencente à 7ª esquadra e também alugada a si.  

Uma história curiosa é a da escrava Pulqueria Rosa, a qual encontramos no ano de 

1817
122

, com a idade de dois anos e nove meses, pertencendo ao grupo familiar número 195, 

contendo ele quatro pessoas, sendo todas mulheres. Sua mãe, Inácia Moreira com a idade de 

29 anos, solteira e mais duas filhas recém-nascidas. A escrava Pulqueria batizou sua primeira 

filha, no ano de 1844
123

, com nome de Francisca, na condição de mãe solteira. Os padrinhos 

foram os escravos Hipólito Cordeiro e Catarina de Sena, ambos escravos da fazenda. Tempos 

depois, nós a encontramos, novamente, levando à pia batismal seu filho Inácio
124

 e ela, na 

condição de mãe solteira e os padrinhos eram Francisco Damaso e a mesma Catarina de Sena. 

Ao analisar o inventário de aluguel dos escravos de Santa Cruz, encontramos Pulqueria Rosa, 

no ano de 1864 e posteriores, alugada para si, possuindo o ofício de feitora. Dado este muito 

interessante, pois esta função era exercida, em geral, por escravos homens. Esta questão, 

certamente, se elucida pela pequena predominância de mulheres na escravaria de Santa Cruz, 

conforme atestam diversos autores entre eles Engemann
125

 e Pedroza
126

. 

 Percebemos, ao analisar a trajetória destes escravos, uma diferença de idade entre o 

casal. Na maioria das vezes, as mulheres eram mais velhas, pois havia uma pequena 

predominância feminina na escravaria de Santa Cruz. Constatamos, também, a relação de 

parentesco com os padrinhos e fiadores, onde encontramos o senhor José Feliciano Godinho e 
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outros, sendo padrinhos e fiadores de diversos escravos. Ao analisar o inventário e dialogando 

com registros de batismos, percebemos que estas relações de parentescos e compadrios entre 

os escravos, moradores de Santa Cruz e arredores, proporcionaram aos cativos de Santa Cruz 

estas regalias, principalmente a de ser um escravo alugado a si. 

 Constatamos, ainda, que as escravas alugadas a si eram, na maioria das vezes, esposas 

de escravos com ofícios e que também eram os seus compadres escravos e moradores ligados 

à fazenda, ou escravas que trabalhavam na mesma esquadra. Podemos dizer que estes 

escravos analisados no inventário de 1862 a 1868 consistiam em um grupo que gozavam de 

certas regalias e que possuíam alguma influência dentro da comunidade de escravos de Santa 

Cruz.  

Após analisar este período que se estendeu até a década de 1860, na tentativa de 

compreender como estava uma parte da escravaria, partiremos, agora, para a análise da 

administração da fazenda de Santa Cruz dos administradores Inácio José Garcia e José 

Saldanha da Gama, buscando indícios de como suas ações afetaram a vida dos escravos nesse 

período de suas gestões. 

 

2.4 - Entre Garcia e Saldanha: dois modelos de administração da escravaria de Santa Cruz

  

Começamos, aqui, a descrever a trajetória de Inácio José Garcia à frente da 

administração da fazenda de Santa Cruz, por meio desta denúncia do jornal o Clamor Público 

de sexta feira, 31 de agosto de 1860: 

 

Comunicados 

Para os Excelentíssimos senhores ministros da justiça e chefe de polícia 

saberem e providenciarem. Não é dos inúmeros abusos e arbitrariedades 

praticadas pelo Senhor Doutor Ihnacio Jose Garcia, administrador geral 

interino da Imperial Fazenda de Santa Cruz, que pretendemos ocupar-nos; 

isso seria malhar em ferro frio, porque o exmo. Mordomo não está disposto a 

dar-lhe a menor atenção, sofra quem sofrer; o que é porem para admirar, é 

que ele na qualidade de subdelegado queira impor chapa completa para 

vereadores e juízes de paz, sendo ele o primeiro destes; ameaçando, como 

geralmente se afirma, com recrutamento e cadeia os refratários, e tendo 

como capanga o pedestre Manoel Jose de Campos, que matou o escravo 
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criminoso Frederico, depois de lhe haver quebrado um braço: e como a lei 

determina que neste caso o pedestre sofra um processo para provar que o não 

pode prender, e que assim procedeu em defesa da própria vida, La anda 

impune passeando armado, apesar da notícia dada no Correio Mercantil de 

25 de julho último!! Os libertos da fazenda que por si, ou pelos seus, estão 

mais ou menos sujeitos a curvarem-se esses nem ao menos podem respirar, e 

quase outro tanto sucede a respeito dos empregados que irão aumentar o 

número dos 27 já demitidos se pestanejarem; e neste caso, qual será a 

liberdade do voto? Recrutamento para uns, cadeia para outros, demissões, 

ameaças e perseguições: como resistir? Sr ministro da justiça, Sr chefe de 

polícia: se os subdelegados de Guaratiba, Campo Grande, Inhauma e outros, 

só por simples suspeitas foram demitidos, apesar da sua popularidade, 

honradez e relevantes serviços, como se deixa impune este que tão clara e 

escandalosamente está intervindo? Justiça, Ex. Srs; justiça e misericórdia 

para os infelizes no canto mais remoto e oculto do município da corte. O 

Santo Cruzano perseguido.
127

 

 

Inácio José Garcia iniciou como administrador da Imperial Fazenda de Santa Cruz no 

ano de 1856. Garcia era médico e também tenente cirurgião do Exército Brasileiro. Foi 

membro da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional
128

, grupo da época que era composto 

pela alta elite de letrados do Império, que discutiam estudos e pesquisas acerca das ciências 

físicas, naturais e agronômicas no Brasil e tinha como um dos integrantes o mordomo da casa 

imperial Paulo Barbosa da Silva. Como a fazenda de Santa Cruz estava alocada à mordomia, 

ficava subordinada administrativamente a Paulo Barbosa e a figura do próprio imperador 

Dom Pedro II. Segundo Pereira, possuindo Garcia estas relações de amizades, elas lhe 

proporcionaram galgar e se preservar no cargo de administrador interino de Santa Cruz
129

.  

Segundo Júlio César Pereira
130

, quando Garcia assumiu a administração da fazenda, 

adotou algumas medidas administrativas. Por ele ser médico, determinou o fim do ofício de 

enfermeiro para os escravos que trabalhavam no hospital da fazenda, prática que existia desde 

o tempo dos jesuítas, passando a ser proibido aos escravos cuidarem dos doentes. No lugar 
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dos escravos, Garcia nomeou médicos formados e que deveriam morar na fazenda para 

atender a escravaria e moradores do curato. 

No intuito de buscar um aumento da produtividade da fazenda, trocou os fins de 

semanas e dias de descanso livres dos escravos por alimentação, o que foi aplicado a toda a 

escravaria. Essa medida, certamente, foi impopular entre a escravaria, já que no texto do 

deputado Rafael de Carvalho, citado no capítulo anterior, informou que os escravos se 

desagradavam a qualquer tentativa de trocar seus dias vagos por roupas ou mantimentos.  

Ao analisar a administração de Garcia, constatamos que ela se tornou pública nos 

meios de comunicações da época, sendo noticiada nos seguintes jornais: o Clamor Público
131

 

e Correio Mercantil
132

, abordando denúncias, queixas de mandonismo e corrupção na 

Fazenda de Santa Cruz.  

Essa história de escândalos relacionados à administração pública e a escravidão, 

inicia-se com a denúncia do jornal o Clamor Público citado na integra anteriormente. 

Percebemos que Garcia, além de ser administrador da fazenda, tentou controlar, 

truculentamente, a política local, exercendo um poder administrativo e político na região. 

Pois, como foi citado na notícia, ele estava tentando controlar as eleições para juiz de paz e 

vereador, com perseguição aos empregados, ameaçando-os de demissão ou recrutamento 

militar, além de intimidar libertos e escravos da fazenda. 

No dia 24 de outubro 1860, vamos encontrá-lo sendo novamente denunciado, no 

mesmo jornal com a notícia “Façanhas Garcianas”
133

, da qual transcreveremos apenas 

pequenos trechos, por ser muito longa a notícia (Ver Anexo B). Ao analisarmos a denúncia, 

percebemos que ela relatou o estado de abandono em que se encontrava a fazenda e o 

tratamento que era dado aos escravos. Segundo o jornal, o teatrinho
134

 e o mirante da pedreira 

estavam abandonados, o cemitério estava sem portão, os muros estavam caídos e os cadáveres 

expostos aos cachorros, capivaras e porcos. As valas de drenagem, outrora navegáveis, 

estavam em completa obstrução e os campos totalmente alagados, a botica estava sem 

                                                           
131

Jornal O Clamor Público. 
132

Jornal O Correio Mercantil e Instrutivo, Político, Universal. 
133

A notícia completa consta nos anexos. 
134

 Local que era destinado a recriações da família real e seus visitantes. 



65 
 

 
 

remédios e o hospital sem roupas, a criação de galinhas estava sem pintos e sem ovos e o 

cercadinho
135

 havia desaparecido. 

A instrução educacional primária estava abandonada, o que nos dá indícios de que a 

escola do tempo dos padres ainda atendia aos moradores do curato de Santa Cruz, embora não 

podemos dizer se ela abrangia os filhos dos libertos, já que o jornal não aponta a quem era 

destinada esta educação. Vale ressaltar que a notícia informa que o subdelegado de instrução 

primária de Santa Cruz, era o próprio Inácio José Garcia, sendo mais este um dos cargos 

públicos exercidos por ele. 

  Apontou, também, o jornal, uma série de demissões de funcionários da fazenda não 

justificadas pelo administrador e o não cumprimento da liberdade concedida pelo Imperador 

D. Pedro II ao escravo Antônio José, músico e flautista, devido ao seu virtuosismo musical. O 

periódico citou, também, Garcia de desvio das esmolas que sua Majestade, o Imperador 

destinou aos pobres da fazenda, sendo que ele teria doado o dinheiro aos moradores de 

Sepetiba, que votaram em sua chapa para vereador e juiz de paz do curato, quando foi eleito a 

vereador.  

A matéria explicitou os vários cargos exercidos pelo então administrador, sendo eles: 

Administrador Interino da Imperial Fazenda de Santa Cruz; Tesoureiro da fazenda; 

Encarregado da Coudelaria da Fazenda de Santa Cruz; Delegado de Instrução Primária do 

Curato de Santa Cruz; Subdelegado de Polícia; Juiz de Paz e Vereador, na qual podemos 

perceber que Garcia tinha uma influência e grande controle político, econômico e social nos 

arredores de Santa Cruz. 

No tocante aos cargos que foram exercidos por Garcia na sua administração, podemos 

perceber que Santa Cruz consistia em um pequeno grupo populacional. E que, a partir de 

meados do século XIX, começava a ganhar grande notoriedade no cenário da corte por sua 

importância econômica. Isto se nota pelos diversos cargos que eram oriundos daquela região. 

Santa Cruz era, naquele momento, uma das maiores fazendas de extensão territorial do 

município do Rio de Janeiro, quiçá  do Brasil, possuía uma grande escravaria, que era 

utilizada em diversas formas e fazia parte de um curato. 
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 O cargo de administrador interino da fazenda de Santa Cruz e de tesoureiro dava a 

Garcia amplo poder para atuar na esfera administrativa e econômica na fazenda e nos 

arredores. A coudelaria da Fazenda, setor responsável pela criação de cavalos e muares de 

raça, que eram utilizados no trabalho diário no interior de Santa Cruz e também no transporte 

de mercadorias e pessoas, tinham uma importância econômica. Deve-se observar que 

acontecia, nas terras da fazenda, corridas de touradas, esporte que era apreciado pela família 

imperial e seus visitantes, contando com a participação da banda de música de Santa Cruz nos 

eventos, conforme observamos nos jornais da época.
136

 

A função de delegado de instrução primária consistia na fiscalização acerca da criação 

de escolas primárias no interior das províncias e a fiscalização da frequência dos alunos às 

escolas, função esta que Garcia não estava exercendo bem, pois a escola estava abandona e 

não possuía professora, conforme afirmou o jornal. 

A função de juiz de paz
137

 foi criada no período do Brasil imperial, com intuito de 

auxiliar o judiciário para resolver pequenos casos de ordem local, como conciliações ligadas à 

ordem civil, política e social, sendo que o juiz de paz era eleito nas freguesias e paróquias no 

interior das províncias. Quanto à função de subdelegado
138

, este auxiliava o juiz de paz, 

cabendo ao subdelegado executar prisões e inquéritos. Percebemos que Garcia utilizou muito 

bem destes poderes oriundos das funções que exerceu, buscando o controle político e social 

ao seu próprio usufruto. 

Nesta mesma notícia, sobre Façanhas Garcianas, a matéria apontou também a 

diminuição da comida no caldeirão dos menores, que consistia na alimentação de crianças que 

não estavam empregadas na labuta do dia-a-dia. Encontramos também denúncias relacionadas 

aos escravos, abordando questões do cotidiano da fazenda. Segundo o jornal O Clamor 

Público, havia desaparecido os casamentos entre os escravos de Santa Cruz, prática esta que 

estava acarretando num processo desmoralizador para o curato. 

Buscando compreender melhor esta denúncia do jornal, que apontou o 

desaparecimento dos matrimônios em Santa Cruz, elaboramos a tabela 10. Para montagem 
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desta tabela analisamos o quantitativo de registros de batismos e matrimônios envolvendo os 

escravos da fazenda de Santa Cruz, na gestão de Garcia de 1856 a 1867. 

 

TABELA 10: Batismos e Casamentos de Escravos em Santa Cruz na Gestão de 

Garcia (1856-1867). 

Livro de Batismos e Matrimônios Quantidade de Registros de Batismos e 

Matrimônios 

Batismos de Escravos do Curato de Santa 

Cruz, 1823-1857.  

202 registros, estes registros correspondem 

aos anos de 1856 e 1857. 

 Batismos de Escravos do Curato de Santa 

Cruz, 1861-1869. 

376 Registros, estes registros correspondem 

de 1861 a 1867. 

Batismos de Escravos do Curato de Santa 

Cruz, 1861-1871. 

374 Registros, estes registros correspondem 

de 1861 a 1867. 

Matrimônios de Escravos do Curato de Santa 

Cruz, 1861-1888. 

37 Registros, estes registros correspondem 

aos anos de 1861 a 1867. 

FONTE:  Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Livro de Batismo de Escravos 

do Curato de Santa Cruz, 1861-1871; Livro de Batismo de Escravos do Curato de Santa Cruz, 

1823-1857; Livro de Batismo de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1861-1869; Livro de 

Matrimônio de Escravos do Curato de Santa Cruz, 1861-1888. 

 

Ao observarmos os registros de matrimônios de 1861 a 1888, haja vista que os 

casamentos são posteriores à denúncia do jornal, constatamos que se registraram somente 37 

casamentos entre os escravos da fazenda. Podemos dizer que se tratava de uma pequena 

quantidade, levando em consideração o tamanho da escravaria da fazenda. Mas, entre a 

documentação pesquisada encontramos somente um livro de matrimônio, o que dificulta uma 

melhor análise sobre esta denúncia do periódico. 

Ao analisar os registros de batismos, encontramos, entre os anos de 1856 a 1867, o 

total de 952 batismos, envolvendo escravos da fazenda na administração de Garcia. Talvez 

por isto que o periódico acusou a falta de matrimônios dentro fazenda, sendo na visão do 

jornal esta prática de batismos, sem matrimônios, imoral para o curato de Santa Cruz.   

O jornal Correio Mercantil denunciou certas atitudes de Garcia relacionadas à rotina 

dos escravos, sendo uma delas, a ordem dada por ele proibindo aos empregados de se 

reunirem à noite e terem relações de amizades com os escravos. A matéria acusou o 



68 
 

 
 

administrador de extorquir sem indenização as roças dos escravos. Outra grave denúncia que 

o periódico apresentou contra Garcia é de que ele castigava os parentes dos escravos fugidos, 

obrigando-os a trabalharem nos dias reservados para si, caso não falassem o paradeiro deles. 

 

Os pais dos escravos fugidos são muitas das vezes obrigados a pagar os 

serviços quando não declarados o local em que estão ocultos os filhos, e 

quando lhes convém fazê-los trabalhar em dias reservados aos mesmos 

escravos, seu único recurso para comer e vestir, lhes dá jornal mui diminuto 

ou lhes entrega em compensação os serviços de escravos velhos, doentes e 

aleijados, e ainda acresce a este vexame matarem-lhe para o hospital os 

porcos que com grande custo crião para seu alimento em dias festivos.
139

  

 

Esta denúncia nos levou a um questionamento: se existiam quilombos nos arredores de 

Santa Cruz? Segundo Freitas, no período da administração de Garcia, havia um destes, 

chamado “Quilombo do Garcia”
140

 em referência ao algoz de Santa Cruz. Pesquisando 

diversos autores sobre quilombos nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, não encontramos 

descrições acerca da existência deste possível quilombo. Segundo Amantino
141

, Santa Cruz 

teve um quilombo em suas imediações, por volta do ano de 1842, sendo, até o momento, a 

única referência sobre a existência de quilombos nos arredores da fazenda. 

Decorridos dois meses após Garcia ser denunciado nos jornais, encontramos, no Diário 

do Imperador
142

 D. Pedro II, o relato sobre sua visita à Fazenda de Santa Cruz nos dias 25 a 

29 de dezembro de 1860. Nestas descrições deixadas pelo imperador, podemos observar 

alguns detalhes do seu dia-a-dia no interior da fazenda, sendo que muitos destes apontamentos 

estão relacionados às denúncias sobre os escravos e a fazenda, que haviam sido abordadas nos 

jornais, anteriormente. 

Segundo o imperador, ao andar pela fazenda foi surpreendido por um conjunto de doze 

escravas, que o clamavam pedindo misericórdia, falando-lhe que estavam com fome e 
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dizendo-lhe que haviam lhes tirado o sábado e o domingo. Os funcionários da fazenda 

informaram ao monarca que estas escravas tinham familiares que haviam fugido e, por isso, 

não gozavam do sábado e não recebiam ração. Na avaliação do imperador, tal medida era 

injusta, pois somente o domingo não era suficiente para terem alimento para si. O imperador 

ao buscar mais informações acerca do caso, constatou que as escravas estavam erradas, 

mas, determinou que dessem comida em comum aos escravos.
143

  

Segundo o monarca, ao saber que Garcia adotou a medida administrativa de trocar os 

sábados e domingos de descanso dos escravos por alimentação, percebeu ele que havia certa 

repugnância por parte da escravaria, relacionada a esta medida, mas que, segundo o 

imperador, era justa, pois o administrador estava na busca de aumentar a produtividade da 

fazenda. Estas duas informações parecem estar contraditórias, mas, nos documentos 

analisados elas aparecem assim apontadas.  

Ao andar em diversos setores da fazenda, deixou várias observações. Ao passar pelas 

senzalas notou que estas precisavam de consertos, pois várias estavam com os telhados 

baixos. Percebeu que os instrumentos agrícolas utilizados na rotina diária da fazenda estavam 

abandonados, sendo que as enxadas e pás eram muito pesadas e que dificultavam o trabalho e 

que o armazém de estoque da fazenda estava abandonado. Nos seus três dias que permaneceu 

na fazenda, visitou a escola primária, onde relatou o desempenho de alguns alunos, sendo que 

alguns tinham um desempenho ruim e que a escola precisava de uma professora, supomos que 

ele se referia a filhos de funcionários da fazenda. 

Neste curto período que permaneceu na fazenda, relatou suas opiniões e visitas que 

realizou a escola de música existente em Santa Cruz. Num determinado dia, ao acordar, por 

volta da 7h45min da manhã, disse ouvir uma música sofrível aos seus ouvidos, que consistia 

da orquestra ou banda de música existente na fazenda. Ao entrar na sala de música encontrou 

um excelente flautista, um bom cornete pistom
144

 e uma requinta
145

 “um pouco ruim” nas 

palavras do imperador. Relatou também que ouviu uma escrava a cantar afinada uma ária
146

 

da Elvina sem ser o 1º ato da ópera de Ernani.
147

 Ao descrever a orquestra como um todo, diz 
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que ela, às vezes, é sofrível, mas que se acham muito adiantados na arte musical e que estão 

sobre a regência do senhor Joaquim de Araújo Cintra, que é muito dedicado na função de 

mestre de música da fazenda. 

Em outro dia na sua visita a mesma escola, diz ouvir o 1º ato da ópera de Ernani com 

toda a orquestra, uma flauta a tocar a peça Hamlet de Mercadante e a sinfonia da muda de 

Portici. Quando o imperador utilizou a palavra “sofrível” ao se dirigir aos músicos e a 

orquestra, podemos dizer que esta era a opinião de um homem culto para a época, acostumado 

a ouvir as melhores orquestras do mundo e ser um grande apreciador de arte e música. 

 Mas, podemos perceber que, mesmo com todas essas descrições do monarca da sua 

orquestra da Imperial Fazenda de Santa Cruz, ela permaneceu durante toda a história da 

fazenda e que constituiu num oficio importante para a escravaria e a sociedade da época, 

sendo a função do músico um elemento diferenciador dentro desta da escravaria, pois 

gozavam de regalias oriundas de seu ofício.  

Passados quatro anos, Garcia voltou a ser novamente denunciado nos jornais; por isso, 

podemos dizer que suas atitudes continuaram a persistir na fazenda. O jornal O Correio 

Mercantil, da cidade do Rio de Janeiro, passou a publicar as notícias que variaram do ano de 

1864 a 1867, com o seguinte título de suas matérias “Os Mistérios de Santa Cruz”, de autoria 

de João Getúlio de Monteiro Mendonça. Sobre o autor das denúncias, não conseguimos 

detectar quem era, pois, o jornal, em nenhum momento, relatou sobre sua identidade, mas, 

podemos supor que se tratava de alguém muito próximo às terras de Santa Cruz, devido à 

riqueza de detalhes em suas denúncias. 

  No dia 16 de janeiro de 1864, no jornal O Correio Mercantil, consta que um cidadão, 

que passou pelas terras de Santa Cruz, encontrou algumas escravas trajando uma saia a 

tiracol, tendo metade de seu corpo a amostra. Indo o mesmo em direção à fazenda, encontrou 

duas “pardinhas” com a idade de mais ou menos 14 anos, sendo que elas lhe pediram dois 

vinténs, os quais ele deu a cada uma delas. Porém, indagando-as acerca do porquê estavam ali 

a pedir, elas disseram, “que os brancos não dão coisa alguma para os escravos”.  

Chegando à fazenda, conversando com um negociante local, ele dissera que a única 

coisa que as escravas mulheres ganhavam era na época do parto, que consistia do atendimento 
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no hospital da fazenda, no qual recebiam um côvado de baeta
148

, uma vara de 

algodãozinho
149

, um martelo de azeite
150

 e 480 réis para compra de uma galinha. Podemos 

dizer que estes utensílios se tratavam de objetos dados para um enxoval, por motivo do 

nascimento de uma criança, sendo eles os tecidos, o azeite e o dinheiro para compra de uma 

galinha, que seriam utilizados na realização de uma canja, devido ao resguardo da escrava.  

No mês seguinte, outra notícia do mesmo jornal dizia que Garcia havia montado uma 

taberna na fazenda de Santa Cruz com o nome de Taberna Imperial, que gerava grandes 

lucros para ele e que os escravos estavam sendo utilizados nos serviços pesados, em uma 

pedreira nos arredores de Santa Cruz. Segundo Pereira, com a instalação desta taberna dentro 

da fazenda, Garcia proibiu que os escravos comercializassem os seus produtos produzidos no 

interior da fazenda com outras fazendas da região e que as mercadorias produzidas por eles 

estavam atreladas aos preços e produtos do administrador, que também passou a vender carne 

e leite para os escravos
151

. 

Continuando na análise das denúncias dos jornais, encontramos Garcia sendo acusado 

de ser marchante
152

 e açougueiro na fazenda, que possuía cerca de 500 cabeças de gado e 

tinha uma empresa com o nome de “Garcia e Companhia”, estabelecimento este que, 

possivelmente, trabalhava no âmbito do comércio de carnes. Ele foi também acusado de 

trabalhar como empreiteiro utilizando os trabalhos dos escravos da fazenda. Outro dado 

apontado, também, pelo texto publicado, diz que ele, sendo possuidor de inúmeras cabeças de 

gado, não admitia que os empregados ou os libertos e escravos possuíssem criações de 

nenhum tipo.   

Ao analisar o inventário da fazenda, de 1862 a 1868
153

, constatamos que Garcia 

também utilizou a escravaria de Santa Cruz para seu uso pessoal, sendo os escravos utilizados 

em diversos serviços. Ao verificar os registros, constatamos que Garcia utilizou os escravos 

com os seguintes ofícios: pedreiro; carpinteiro, foice, falquejador e serviço de obra, dos quais, 

na maioria das vezes, não constam os valores dos aluguéis dos escravos. Nos casos em que 
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são apontados os valores, eles são muito inferiores aos valores que eram normalmente pagos. 

Pois, encontramos, no mesmo inventário, diferenças de valores, aos que eram alugados a 

terceiros e os que eram alugados a Garcia, conforme mostramos na tabela 11. 

 

TABELA 11: Registro de alugueis de Escravos ao Administrador Inácio Jose 

Garcia 

Época do Aluguel Nome do escravo Ofícios Alugador Preço 

10 de julho de 

1865 

Davi do Rosário Carpinteiro Administrador Inácio Jose 

Garcia 

Não consta 

9 de outubro de 

1865 

João Baptista Pedreiro Administrador Inácio Jose 

Garcia 

Não consta 

23 de outubro de 

1865 

Damião Dias Foice Administrador Inácio Jose 

Garcia 

Não consta 

17 de fevereiro de 

1866 

Manoel Joaquim Falquejador Administrador Inácio Jose 

Garcia 

$700 

17 de fevereiro de 

1866 

João Francisco S de Obra Administrador Inácio Jose 

Garcia 

$600 

FONTE: Fazenda Nacional de Santa Cruz, Códice 1122, Volume 09. Arquivo Nacional. 

 

Percebemos, nos dados contidos nos registros do inventário, que os escravos utilizados 

por Garcia coincidem com as práticas comerciais a qual ele foi acusado nos jornais. Agora, 

não sabemos se, realmente, os escravos, que constam os valores dos vencimentos das somas 

dos alugueis, foram adquiridas para a fazenda. Sabemos que o administrador muito utilizou da 

escravaria para si, destacando os escravos com ofício.  

 Nos jornais, o administrador foi acusado de castigar fisicamente os escravos da 

fazenda, o que, certamente, foi o motivo para que ele ordenasse a retirada da cruz dos jesuítas 

e no lugar colocasse um pelourinho, sendo que os castigos se tornaram rotina diária na 

fazenda, segundo afirma Pereira
154

. 

No período de 1864 a 1867, encontramos diversos textos publicados consultando a 

mordomia imperial e o próprio imperador, para que fizesse justiça aos pobres moradores do 

curato de Santa Cruz. No entanto, não encontramos nenhuma medida administrativa que 
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levasse a destituição de Garcia de seu cargo; talvez por isso, o denunciante pedisse que “o 

anjo do senhor pairasse sobre o curato de Santa Cruz” para corrigir as grandes injustiças que 

estavam ocorrendo lá. No dia 26 de novembro de 1864, segundo O Correio Mercantil, Garcia 

foi processado pelo senhor João Getúlio de Monteiro Mendonça, processo que constava das 

seguintes acusações: castigos bárbaros; torturas; tentativa de homicídio e homicídio. No 

desenrolar dos periódicos, encontramos detalhes acerca deste processo
155

 envolvendo Garcia, 

que descreveu seus delitos e penas
156

. 

Segundo o jornal O Correio Mercantil, de 26 de novembro de 1864, Inácio José 

Garcia foi acusado de castigos bárbaros aplicados à escravaria de Santa Cruz, sem distinção 

de idade e sexo.  Segundo o jornal, na qual citou pequenos trechos do processo nas matérias, 

que constam que Garcia ordenou a captura de um escravo fugido por nome de Firmino, sendo 

ele encontrado em uma roça a trabalhar. Ele ordenou aos empregados que lançassem “fogo” 

sobre ele, ou seja, ordenou que atirassem contra o escravo com arma de fogo e assim o 

fizeram, acarretando a morte do escravo. 

 Outro caso também apontado na matéria, que tem como acusação ao administrador, 

foi o caso do escravo fugido por nome de Bernardo, contando ele com a idade de 60 anos. 

Este escravo foi preso e depois colocado ao tronco, sendo, logo após, açoitado, obrigando a 

dizer o destino de seu filho que também se encontrava fugitivo. Bernardo, logo após ser 

açoitado, teve uma corda amarrada sobre sua cabeça e, durante os castigos aplicados, o feitor 

ora ia diminuindo ou apertando a corda. Bernardo foi conduzido ao hospital, sendo seu corpo 

encontrado, logo após, em uma vala, sem a cabeça. Conforme aponta o jornal, foi encontrado 

outro escravo morto na mesma situação, por nome de Francisco.  

No desenrolar do processo, Garcia foi acusado ainda da tentativa de assassinato do 

escravo Francisco Charim da Rosa, barbeiro da fazenda, que fora surpreendido em sua 

senzala, recebendo vários tiros dos quais conseguiu sobreviver, malogrando a esta emboscada 

ordenada pelo administrador da fazenda. 

Dentre as denúncias apontadas no processo, uma foi relacionada ao do escravo 

Saturnino, que foi retirado do leito do hospital para ser castigado, por ter inutilizado algumas 
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melancias após se ferir com uma faca. Por fim, descreveu o jornal a prisão dos escravos 

Manoel de Jesus e Miguel Francisco, que se encontravam presos em grilhões, não sabemos 

desde quando até o momento do processo, segundo afirma a matéria do jornal. 

Mas, o caso que teve mais destaque no processo e repercussão nas matérias do jornal, 

foi a do escravo Pedro Vieira, que era fugitivo e foi encontrado por Garcia e os empregados 

da fazenda. Segundo a notícia, o escravo permaneceu preso a um tronco e açoitado, durante 

14 meses, recebendo pouca alimentação. Sua situação comoveu toda a escravaria e os 

moradores da fazenda, sendo feitos inúmeros pedidos de clemência pelos escravos da fazenda 

ao administrador. Garcia, ao que tudo indicava, continuava impassível na situação e, no 

desenrolar do processo, o escravo foi tido como desaparecido. Assim, atribui-se a Garcia a 

morte ou o desaparecimento de Pedro Vieira. 

Após Garcia ser processado, ele foi preso e condenado às seguintes penas do código 

criminal do império
157

. Pelo artigo 14, que consistia no crime de abuso de castigo moderado 

de senhores para seus escravos, tendo o senhor abster de castigos exagerados, não sendo 

praticada a tortura ou a sevícia, a fim de adquirir informações dos escravos. Foi condenado 

também pelo artigo 16, na qual dizia que os castigos não poderiam ser por motivos frívolos e 

pela premeditação e realização do crime, com abuso da confiança do seu cargo.  

Segundo o jornal, o processo acabou com suspensão de Garcia do cargo de 

administrador da fazenda, por um período de dez meses e pela prática do homicídio recebeu a 

prisão, com trabalho de seis a doze anos. 

 

O escrivão lance o nome do réu no rol dos culpados, e recomende-o na 

prisão em que está; pagas as custas pelo réu. No prazo da lei não ficou 

ultimado e presente sumário por afluência do trabalho neste juízo. Rio, em 

17 de dezembro de 1864. – Dr Jose da Silva Costa. Assim procedendo, 

cumpri com o dever que a lei e a consciência me impuseram. O anjo do 

Senhor pairou sobre o curato de Santa Cruz.
158
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Segundo observamos nas diversas notícias do jornal, Garcia cumpriu a pena na sua 

residência na fazenda de Santa Cruz, continuando como administrador da fazenda, até sofrer 

uma tentativa de assassinato, que envolveu moradores de Santa Cruz e os escravos. 

No ano de 1865, encontramos, no jornal O Correio Mercantil, o processo que Garcia 

realizou contra os responsáveis pela tentativa de seu assassinato, na sede da fazenda de Santa 

Cruz, onde ele sofreu uma emboscada sendo atingido por tiros em um dos braços. Segundo o 

jornal, os responsáveis pelo crime foram Manoel José dos Campos e José dos Santos Costa. 

Campos foi acusado do autor do crime e Costa cúmplice.  

Ambos eram lavradores e não sabiam ler e escrever e eram antigos funcionários da 

fazenda que tinham sido demitidos por Garcia. Campos, em seus depoimentos, acusou a 

participação dos “pretos” de Santa Cruz. No desenrolar do processo citado nas matérias do 

jornal, as acusações que caiam sobre os réus eram vazias e sem provas. O desfecho sobre este 

caso acabou com a absolvição de José dos Santos da Costa, e a condenação de Manoel José 

dos Campos a 20 anos de prisão, com trabalho. 

Inácio José Garcia, apesar de toda a turbulência de sua gestão, permaneceu como 

administrador de Santa Cruz até o dia 30 de agosto 1867, dia de sua morte. Encontramos no 

jornal a nota de seu falecimento, contava ele com a idade de 45 anos, sendo a causa de sua 

morte descrita como fruto de um desastre. O obituário não dá maiores detalhes acerca do que 

seria este desastre ocorrido com ele. Alguns autores apontam que a causa de sua morte foi um 

assassinato. Garcia deixou esposa e dois filhos. 

Mesmo após a sua morte, encontramos nos jornais, na seção de arrematações 

judiciárias, o espólio de Garcia relacionado a alguns de seus bens. O que podemos dizer é que 

o administrador da fazenda encontrou dificuldades com a justiça até a sua morte, sendo seus 

bens arrematados para fins da aplicação da lei.  
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TABELA 12: Espólio de Inácio Jose Garcia 

Objetos Agropastoris Objetos de Padaria Objetos de Açougue 

53 bois carreiros 

50 rezes para corte 

7 bezerros 

17 bestas e 1 macho 

Carros de bois 

Par de rodas novas ferradas 

Carrocinhas para condução 

Carroça para aterro 

Cangalhas e outros objetos 

de lavoura 

Mesa 

Masseira 

Tabuleiros 

Balanças 

Máquinas para lavoura e 

rosca 

Balanças com pesos 

Machadinhas 

Facas 

Ganchos 

Cepos 

Balcão 

 

FONTE: Jornal Correio Mercantil, e Instrutivo, Político, Universal 

 

Ao analisar o espólio, percebemos que muitos dos objetos encontrados coincidem com 

a prática comercial de marchante e taberneiro, sendo estas as práticas que ele foi acusado em 

Santa Cruz, na tentativa de buscar o controle do comércio local. Após Garcia, quem assumiu a 

direção da fazenda foi João da Gama Lobo Bentes, de 1867-1869, período sem mudanças na 

fazenda de Santa Cruz até assumir José Saldanha da Gama 1869-1872, que tomou medidas na 

tentativa de restaurar a normalidade em Santa Cruz. 

 

2.5 - A administração de José Saldanha da Gama 

 

José Saldanha da Gama era engenheiro, botânico e membro da Sociedade Auxiliadora 

da Indústria Nacional e do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura. Assumiu a fazenda 

após um período crítico vindo da administração de Garcia, que afetou muito a escravaria e os 

moradores do curato.  Através de um conjunto de ofícios
159

, elaborados por Saldanha e 

enviados à mordomia imperial, buscaremos analisar quais foram as iniciativas por ele 

adotadas, em prol de melhorias para a fazenda e a escravaria.  

Ao buscar mais detalhes nos ofícios, encontramos como se estruturou a administração 

da fazenda no período. A princípio, a fazenda foi dividida em repartições, que Saldanha 
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descreve em seus ofícios.  No dia 26 de outubro de 1869, em um dos seus ofícios descreveu 

cada uma das repartições, delegando as suas funções, encarregados, sua rotina e seus afazeres 

no cotidiano da fazenda. A primeira repartição a ser citada no ofício era a igreja, que possuía 

um capelão e um escravo que exercia a função de sacristão. Segundo o ofício, a ministração 

dos santíssimos sacramentos deveria ser a qualquer indivíduo, sem distinção de classes e ser 

ministrado a qualquer momento do dia ou da noite. A confissão pessoal dos habitantes
160

 do 

curato seria uma ou mais vezes ao ano; os escravos estavam desobrigados de se confessar ou, 

se quisessem, poderiam quantas vezes pedissem ao capelão. 

As missas seriam nos sábados com as ladainhas e nos domingos e dias santificados. 

Continuavam as festas solenes de devoção dos escravos e também as da igreja. Os 

sacramentos de batismos, casamentos e óbitos deveriam ser feitos e comunicados ao 

administrador da fazenda. O cemitério do curato estava junto à repartição da igreja. Nele só 

poderiam ser sepultados os escravos com atestado médico e com o aval do capelão da igreja e, 

as pessoas estranhas ao curato deveriam seguir os mesmos procedimentos. 

Outro setor era a repartição do paço, que consistia na sede da fazenda, onde ficavam 

hospedados a família imperial e os visitantes e que servia também de sala de ensaio da 

orquestra de Santa Cruz. Os escravos, que ficavam neste setor, eram responsáveis pela 

limpeza e a constante manutenção dos mobiliários. O paço contava ainda com uma guarda 

para sua proteção.  

O escritório da administração geral, que tinha como chefe da repartição o escrivão, 

tinha como função os apontamentos de tudo que fosse relacionado à escravaria. Entre eles 

estavam: fazer a chamada dos escravos em revista diária para o serviço; dar baixa ou alta de 

escravos do hospital; controlar os que entravam ou saiam da fazenda; anotar os falecimentos e 

registrar as cartas de liberdades. Ao escrivão cabia também o controle e arrecadação dos 

tributos dos foreiros, receber os registros de entrada e saídas de animais pelo campeiro 

responsável pelas pastagens. No escritório de administração geral, o escrivão exercia também 

as funções de tabelião e foi delegada a ele, por meio do administrador, a execução de qualquer 

trabalho relativo à subdelegacia e juizado de paz do curato de Santa Cruz. 
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 A repartição do hospital tinha como objetivo atender a escravaria da fazenda e 

moradores do curato. Os ofícios afirmam que o responsável teria que registrar a entrada de 

todos os doentes ao hospital, buscando sempre servir boa alimentação e ter muito asseio na 

escolha dos alimentos. Observamos, através das ordens emitidas pelo administrador, a volta 

do oficio de enfermeiro-mor e de escravos trabalhando no interior do hospital. No tocante ao 

tratamento dado aos escravos doentes, constatamos ordens que abrangiam as escravas 

grávidas, que teriam de ser tratadas observando as possíveis complicações do parto, 

comunicando o nascimento de crianças, o nome do pai, dia do nascimento e o médico deveria 

assistir ao parto, se a sua presença fosse solicitada. 

O médico, que era responsável pelo hospital, deveria fiscalizar as escravas 

responsáveis pelos inválidos e dos menores, verificar a distribuição das rações, inclusive se 

eram iguais a todos. Quando um doente estava em perigo de vida deveriam confessar-se e 

receber a comunhão do padre local e, caso houvesse falecimento dentro do hospital, deveria 

ser escrito nos relatórios, o dia, hora e o motivo do falecimento. Constatamos também a 

existência de parteiras no hospital, que estavam subordinadas ao médico, dando participação 

de tudo do que ocorria na sua função. 

Continuando na descrição dos setores, temos a repartição do armazém que tinha como 

finalidade a entrada e a descarga de objetos no interior da fazenda, sendo ele responsável pelo 

abastecimento de todos os setores de Santa Cruz. Temos também o setor da tesouraria que 

controlava a entrada e saída de dinheiro, controle dos gastos da fazenda e pagamento dos 

funcionários. 

Ao manusear estes ofícios, encontramos um setor até então desconhecido: a repartição 

da música. Possivelmente, esta seria uma escola de música para os escravos da fazenda, que 

constituíam da banda ou a orquestra da Imperial fazenda de Santa Cruz. Sua origem remete 

aos padres jesuítas, que ensinavam música aos escravos, no intuito de evangelização e que 

perdurou no período joanino, sendo esta orquestra dirigida pelo padre José Mauricio Nunes 

Garcia.  No período imperial, nós a encontramos em atividade, sendo utilizada no interior da 

fazenda, nas missas da igreja do curato, em apresentações na cidade do Rio de Janeiro e 
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arredores, constituindo uma grande renda de aluguéis para a fazenda, pois suas apresentações 

eram solicitadas por diversos setores da sociedade, conforme afirma Freitas
161

. 

Ao observar as ordens determinadas pelo administrador ao encarregado da repartição 

da música, percebemos uma preocupação quanto ao controle de entrada e saída de músicos da 

banda, pois, somente por ordem do administrador deveriam se admitir novos músicos no 

grupo. Pelas ordens emitidas, podemos construir no que seria a prática musical destes 

escravos na fazenda, segundo o administrador, cabia ao encarregado da música o ensino de ler 

e escrever aos escravos, o suficiente para prática de seu oficio, que abarcavam, dentre outras 

funções:  

 

estudar as músicas escolhidas pelo administrador; Obriga-los a exercícios 

diários das 7¹/2 da manhã as 2¹/2 da tarde; Conservar sempre em bom estado 

os instrumentos de música pertencentes a imperial fazenda; Comparecer com 

os músicos em todas as solenidades da igreja deste curato e de outras 

qualquer igreja logo se achar convenientemente autorizados; Dar parte 

imediatamente, de qualquer moléstia, ainda a mais leve, que perceba nos 

seus discípulos; e animar a este no cumprimento da suas obrigações. Das 

7¹/2 horas da manhã as 2¹/2 da tarde dos dias úteis os escravos desta 

repartição ocupar-se hão exclusivamente do estudo da música sob a direção 

constante do seu chefe, antes e depois das horas aqui mencionadas 

descansarão em suas casas ou trabalharão para si, salvo as em que, por 

ordem do administrador geral, tiverem de tocar na igreja da fazenda, ou em 

outros lugares.
162

 

 

Ao analisarmos estas descrições acerca da escola de música, podemos perceber que 

cabia ao escravo o estudo de seu instrumento e do repertório musical da orquestra, dedicando 

somente aos estudos musicais e a conservação dos instrumentos musicais da fazenda. Acerca 

do repertório, podemos dizer que os escravos executavam somente aquilo que era 

determinado pelo administrador e seu horário de trabalho consistia das 07h30min às 

14h30min, sendo isto uma grande regalia, pois o restante da escravaria tinha uma rotina de 

trabalho mais pesada e cansativa.  
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Acerca da atuação destes escravos, podemos dizer que participavam das missas da 

igreja do curato e dos arredores, e constituíam se em uma fonte de renda de aluguel para a 

fazenda. O documento nos aponta que estes escravos dedicavam a si depois do horário 

estabelecido pela fazenda.  

Ao fazermos analises dos registros de batismos da fazenda, constatamos que diversos 

escravos músicos eram esposos e compadres de escravas que eram alugadas para si, na qual 

podemos dizer que o corpo dos músicos era constituído por escravos socialmente 

diferenciados em relação ao restante da escravaria, uma vez que não constatamos essas 

regalias em outras repartições apontadas pelo administrador. Como dito acima, algumas 

famílias eram formadas por um marido músico e uma esposa alugada para si. Isto significa 

que algumas estratégias familiares eram mais bem-sucedidas que outras, podendo gerar 

escravos mais “ricos” que outros. 

Saldanha da Gama nos apontou que o setor da olaria tinha como finalidade a 

fabricação de tijolos, telhas e objetos de porcelana e que tinham um encarregado e, a seu 

dispor, alguns escravos oleiros para o trabalho diário. Além disso, todo mês, o responsável do 

setor recebia uma porção da produção mensal para si. Para outros empregados, Saldanha, com 

o intuito de ajudá-los, criou uma entidade com o nome “Sociedade 3 de Maio, Protetora das 

famílias dos Empregados da Imperial Fazenda de Santa Cruz”, que tinha como objetivo 

socorrer as famílias, por ocasião da morte de seus respectivos chefes.
163

  

Ao analisar as disposições de Saldanha, que eram direcionadas às esquadras e aos 

empregados da fazenda, podemos dimensionar como era o cotidiano dos escravos em Santa 

Cruz. O dia começava por volta das seis e meia da manhã, que consistia na revista diária dos 

escravos, que contava com a presença dos feitores e feitoras da fazenda. Nesta revista, 

transmitiam-se as ordens para cada esquadra e seus destinos de trabalho. Nestas revistas 

deveriam apontar os casos de escravos faltosos, os doentes e os destinos de trabalho dos 

escravos masculinos e, se por algum motivo, a escravaria trabalhasse em seus dias privativos, 

deveria pagar alguma quantia a estes escravos, caso eles merecessem. 

Competia aos empregados da fazenda a condução da escravaria em marcha para seus 

respectivos setores, fiscalizando os serviços e controlando a entrada e saída de animais das 
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pastagens e controlando o fornecimento das rações diárias dos escravos do hospital. Os 

funcionários teriam que manter a ordem no interior da fazenda, usando todas as medidas 

preventivas e recursos prudentes, sempre dando nota ao administrador da rotina da fazenda.  

 

Todas as faltas cometidas pelos escravos que deverão ser punidos serão 

levadas ao conhecimento do administrador geral, que as corrigirá em 

harmonia com seus sentimentos, usando de medidas tão somente dignas de 

sua pessoa e da casa sob sua administração, e com fim de escalas de maior 

prestigio a dupla autoridade que ele exerce sem ferir os direitos dos escravos 

desta Imperial Fazenda.
164

 

 

No tocante ao tratamento dado aos escravos, Saldanha aboliu os castigos corporais, 

por maior que fosse o crime do escravo. Todas as ocorrências cometidas pela escravaria 

deveriam ser levadas ao conhecimento da administração que seriam corrigidas. 

 

Estão abolidos para sempre os castigos corporais por maior que seja o 

crime que um escravo pratique.
165

 

 

Encontramos nos ofícios, uma prática antiga dos jesuítas, que consistia em dar um 

“presente” como se fosse um enxoval nos dias de casamentos, constituindo um estímulo para 

a volta dos antigos costumes jesuíticos, no intuito de manter a ordem e os bons costumes entre 

a escravaria. Talvez por isso, fosse Saldanha, no ano de 1870, a testemunha nos matrimônios 

dos seguintes escravos: Manoel Ferreira, de 57 anos, com a escrava Francisca Rosa, de 33 

anos de idade e o de José Domingues, conhecido por José Capitão, maior de setenta anos com 

a escrava Martha de Santa Ana, de 36 anos de idade.  

Verificou-se, nos ofícios, que todos receberam pelos seus casamentos os seguintes 

produtos: 10$000 em dinheiro; 8$000 de Carne Seca; um quarto de farinha; um quarto de 

feijão; um quarto de arroz; um quarto de cal e dez garrafas de aguardentes, sendo que isto 

também era uma ação que era praticada pelos jesuítas, na ocasião do matrimônio e que foram 

resgatadas por Saldanha, que, segundo ele, continuariam a ser adotada na fazenda como 
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sistema moralizador
166

. Possivelmente, entendia o administrador que uma escravaria mais 

moralizada, organizada e controlada dentro dos padrões católicos, seria também uma 

escravaria menos problemática, com o intuito de estabelecer uma relação mais ponderada 

entre o administrador e os escravos, respeitando os “direitos e regalias” conquistadas pela 

comunidade escrava de Santa Cruz. 

No ofício de 14 de dezembro de 1869
167

, Saldanha salientou a má alimentação que a 

escravaria recebia em anos anteriores e relatou a vontade do imperador de acabar com o 

costume dos escravos sustentarem-se por si mesmo. Relatou o administrador que estes 

escravos recebiam meia libra de carne seca por dia e que muitos deles iam dormir sem ter 

comido nada durante o dia e sem saber se teriam algo para comer no dia seguinte. Mas, 

informava o administrador à mordomia imperial que os escravos estavam sendo alimentados 

com peixes de qualidade inferior, farinha de mandioca, abóbora e algum jacaré quase 

escassamente e, em certa época do ano, laranjas. Aos escravos órfãos concediam uma 

alimentação, que consistia de uma ração de carne seca e de farinha e que, com o tempo, ele 

iria beneficiar toda a escravaria com esta alimentação.  

No ofício de 8 de abril de 1870
168

, Saldanha descreveu algumas ordens acerca da 

escola primária de Santa Cruz, sendo que ela seria mantida financeiramente pala fazenda e 

destinada aos filhos dos empregados dela e de outros habitantes do curato, buscando diminuir 

a ignorância e a pobreza dos meninos e meninas. Nomeou para professor da escola o senhor 

Pedro Fiel Monteiro, bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas, casado e de conduta 

exemplar e também sua esposa como professora de todo trabalho de agulha para as meninas. 

O salário do professor seria de 100$00 mensais, teria uma casa para morar com dois escravos 

para o servirem e uma garrafa de leite por dia. 

No ofício de 3 de maio de 1870
169

, encontramos novamente orientações de Saldanha à 

escola de instrução primária de Santa Cruz, tendo como encarregado um professor, que estaria 

imbuído na função de ensinar a ler, escrever, contar e transmitir a doutrina cristã aos menores. 

A escola deveria abrir às 09h00min da manhã de todos os dias úteis e fechá-la depois de, no 

mínimo, de 4 horas de trabalhos diários. Deveria o professor fazer com que todas as crianças 
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realizassem uma oração em voz alta, antes e depois do trabalho em sala de aula. O professor 

deveria estar atento para manter a ordem e a boa conduta dentro da sala de aula, usando se 

fosse preciso de castigos morais que a lei permitisse e aconselhar às crianças a irem à missa 

nos dias santificados e levá-los à comunhão uma vez ao ano. 

  Saldanha, no tempo que permaneceu na fazenda, presenciou a decretação da Lei do 

Ventre Livre de 1871, que libertou todos os escravos que estavam em usufruto da coroa e da 

nação, o que compreendeu toda a escravaria da fazenda de Santa Cruz (ver anexo E). José 

Saldanha da Gama permaneceu no cargo até o ano de 1872, sendo substituído por Pedro Fiel 

Monteiro de Bitencourt. 

Após analisar estes dois administradores, percebemos que suas gestões 

compreenderam um momento crítico relacionado ao processo do fim da escravidão. Ambos 

passam pela lei de 1850, que proibiu o tráfico negreiro e depois Saldanha com a lei de 1871, 

que libertou todos os escravos da nação. Percebemos que a dinâmica interna da fazenda exigia 

certas precauções relacionadas ao trato com os escravos, sendo estes herdeiros de uma 

doutrinação religiosa e de certas regalias dentro do cativeiro. 

Quando Inácio José Garcia (1856-1867) assumiu a administração da fazenda, adotou 

medidas que mudaram a estrutura e costumes, que já estavam enraizados na escravaria e nos 

moradores locais, o que gerou certo conflito entre o administrador e os escravos. Garcia 

representou o estilo de homem público que buscou aproveitar de todas as regalias de seu 

cargo, usufruindo do poder de sua função e do que ela concedia naquela região. Adotou 

medidas que repercutiram com grandes abalos na escravaria, sendo estas a proibição do oficio 

de enfermeiro e de escravos trabalharem no hospital, que gerou uma grande mortandade de 

escravos conforme afirmou Pereira
170

. 

Ao tentar buscar um aumento da produtividade da fazenda, trocou os dias reservados 

dos escravos por alimentação, o que gerou um desconforto na escravaria em relação ao 

administrador, tendo também como agravante a grande massa de escravos homens que foram 

utilizados na guerra do Paraguai
171

, sendo que boa parte do serviço da fazenda recaiu sobre as 
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escravas mulheres
172

. Ao instalar uma taberna no interior da fazenda e proibindo o comércio 

dos escravos com os comerciantes locais, Garcia, desta vez, não só trazia para si o ódio dos 

escravos, consubstanciado nas fugas que ele tentou reprimir, mas também dos comerciantes 

locais.  

Na tentativa de buscar o controle da escravaria, utilizou-se dos castigos físicos, 

tornando-a uma prática diária na fazenda, gerando grande descontentamento na escravaria e 

nos moradores, rotina esta que se tornou sofrida para aqueles escravos. Podemos perceber que 

Garcia foi processado e condenado pelos seus abusos, até sofrer uma tentativa de assassinato 

que envolveu antigos funcionários da fazenda e, possivelmente, os escravos. 

Garcia permaneceu na direção da fazenda até a sua morte, sendo ela uma questão um 

pouco estranha, pois os jornais não indicam a forma pela qual ele morreu, gerando algumas 

suspeitas ao tão temível administrador, que tinha a alcunha de o “carrasco do cruzeiro”.   

Podemos dizer que Garcia não aplicou os conselhos que foram transmitidos, tanto no 

Memórias para a administração de uma fazenda do barão do Paty de Alferes e do Manual do 

Agricultor Brasileiro, de Taunay, que foram publicados pela Sociedade Auxiliadora da 

Industria Nacional, na qual Garcia fazia parte. Estas obras abordavam medidas que deveriam 

ser adotadas pelos administradores no trato de grandes escravarias, tecendo formas e métodos 

de como deveriam ser a administração de fazendas escravistas.
173

 Percebemos que sua 

administração foi marcada por grandes conflitos entre senhor e escravos, o que constatamos 

que o administrador foi na contramão daquilo que estas obras discutiam, mas não podemos 

afirmar se Garcia leu estes manuais publicados na época. 

Já, ao analisar a administração de José Saldanha da Gama (1869-1872), podemos 

perceber que ele adotou medidas que buscavam trazer uma tranquilidade, tanto para os 

escravos, quanto para os moradores do curato. Realizou medidas para reestruturar a fazenda 

administrativamente, emitindo ordens a cada um dos setores e concedendo antigos direitos e 

costumes a escravaria. Saldanha, em sua administração, buscou coincidir o cativeiro com a 
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boa convivência no interior da fazenda, concedendo certos direitos que já eram praticados 

pelos escravos, anteriormente, buscando uma relação mais saudável entre senhor e escravo. 

Podemos dizer também que, através das suas ações à frente da fazenda, adotou muitas 

medidas que eram preconizadas nos manuais acerca da administração de escravos, citados nas 

obras do Manual do Agricultor Brasileiro e o Memórias para a administração de uma fazenda 

do barão do Paty de Alferes. Podemos dizer que muitas destas ações foram influências de sua 

participação na Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e do Imperial Instituto 

Fluminense de Agricultura. Segundo Pedroza
174

, Saldanha da Gama representou o típico 

intelectual da escravidão no século XIX, que soube trabalhar muito bem os elementos básicos 

da administração de escravos condicionando escravos e senhores. 

 Após Saldanha, a fazenda entrou, novamente, numa fase conturbada entre a 

administração imperial e os libertos, gerando uma série de conflitos acerca da ocupação e 

destino destes antigos escravos, que perdurará até o fim do período imperial e início da 

república. 
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Capítulo 3: Libertos da Nação: Os meandros de uma liberdade. 

 

3.1 - Brasil e a Lei do Ventre Livre de 1871. 

 

A partir do ano de 1850, com a extinção definitiva do tráfico negreiro, o trabalho 

escravo no Brasil iniciou seu processo de crise culminando na sua extinção no ano de 1888. 

Segundo Conrad
175

,  diversos motivos modificaram a nossa elite sobre o pensamento acerca 

do trabalho escravo. Acontecimentos de ordem internacional alarmavam para os problemas 

que o Brasil enfrentaria caso não resolvesse a questão da substituição da mão-de-obra escrava 

na grande lavoura, que estava em grande expansão com o cultivo do café no Vale do Paraíba: 

a libertação dos escravos nos impérios Português, Francês e Dinamarquês; libertação dos 

servos russos em 1861; guerra civil Norte Americana (1861-1865) e o fim da escravidão nos 

Estados Unidos. Fatos estes que deixavam o Brasil como um dos únicos países do mundo que 

ainda tinha o trabalho escravo, junto com Cuba. 

 No Brasil, diversos fatores culminaram no retardamento para o fim da escravidão. 

Adotaram, inicialmente, o tráfico interprovincial, que consistia na compra de escravos de 

outras províncias pelas províncias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Outro fator, 

também apontado por Conrad, foi a não aceitação, por parte da elite brasileira, 

principalmente, a elite do Vale do Paraíba carioca, que o governo adotasse medidas ou ações, 

que acabassem com o trabalho escravo
176

. 
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Com a guerra do Paraguai, houve um atraso nas discussões sobre projetos que 

envolvessem o fim do trabalho escravo no Brasil. Com o fim da guerra, voltou à tona 

discussões sobre o fim do trabalho servil, com o movimento abolicionista liderado por 

Joaquim Nabuco.  Dom Pedro II, em sua fala do trono de 1867, dizia que o fim da escravidão 

seria uma questão de oportunidade e que aconteceria em momentos
177

. 

Neste interim, no dia 11 de setembro de 1871, foi decretada a lei do ventre livre, sendo 

que todos os filhos de escrava a partir daquela data nasceriam livres. 

  

Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a 

data desta lei, libertos os escravos da Nação e outros, e providencia sobre a 

criação e tratamento daqueles filhos menores e sobre a libertação anual de 

escravos.
178

 

 

Foram livres também, através desta lei, os escravos da nação em usufruto da coroa, 

que será o objeto de estudo deste capítulo.  Não analisaremos os pormenores desta lei, haja 

vista que surgiram outros decretos, que foram oriundos do artigo seis, que tratavam de 

orientações acerca dos escravos da nação. 

 

Art. 6.º Serão declarados libertos: $ 1.º Os escravos pertencentes á nação, 

dando-lhes o governo a ocupação que julgar conveniente. $ 2.º Os escravos 

dados em usufruto á Coroa.
179

 

 

Diversos autores já analisaram a lei do ventre livre e seus reais resultados para o fim 

da escravidão. Segundo Conrad, a lei de 1871 interferiu, profundamente, nas relações 

escravistas, pois, a partir daquele momento não nasceriam mais escravos no Brasil, ferindo o 

direito de propriedade do senhor. Apontou o autor também, que a lei de imediato não teve 

efeito nenhum, ocasionando um adiamento no processo abolicionista e que a lei foi burlada 
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pelos senhores, devido a suas brechas relacionadas às questões econômicas e sociais da 

época
180

. 

Segundo Gebara
181

, com a aprovação da lei, ela contribuiu para que as elites 

procurassem estratégias para a organização do futuro mercado livre do Brasil e que as 

fazendas buscassem se ajustar ao mercado livre e mantendo o controle da escravaria que 

possuíam. Para Gebara
182

, a lei foi ineficaz para os escravos, porque houve por parte dos 

senhores omissão no cumprimento das leis.  

 Para Chalhoub, a lei do ventre livre foi um reconhecimento legal dos direitos 

adquiridos pelos escravos através do costume, entre eles o direito da legalização do pecúlio, 

indenização forçada e a própria liberdade do ventre. Para o autor, a lei do ventre livre foi um 

movimento de afirmação ou consolidação de um projeto de transição para o trabalho livre, 

ocasionando, de certa forma, uma conquista para os escravos e que teve consequências 

importantes para o processo de abolição
183

. 

No tocante aos escravos da nação, constatamos que sua liberdade foi realizada em 

vários órgãos públicos espalhados pelo império. Segundo Rocha
184

, o império brasileiro 

concedeu liberdade aos seguintes quantitativos de escravos: Imperial Fazenda de Santa Cruz 

1173; Fábrica de Ferro São João de Ipanema 66; Fazenda Piauí 800. 

Focaremos neste trabalho, a análise das cartas de liberdade dos escravos oriundos da 

Imperial Fazenda de Santa Cruz, buscando compreender suas características e como foi a 

permanência deles no interior da fazenda até o ano de 1891, ano em que é possível encontrar 

indícios deste grupo de libertos. 
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Através desta lei foi ordenada a concessão de alforrias aos escravos de Santa Cruz, na 

qual transcrevemos a carta de liberdade na integra:  

 

Joaquim Antão Fernandes Leão, do Conselho de Sua Majestade 

o Imperador, Senador do Império, Oficial da Imperial Ordem da 

Rosa, Cavalheiro de Cristo e Diretor Geral das Rendas Públicas. 

Faço saber aos que a presente carta virem, que de conformidade 

com o disposto no artigo 6 $ 2 da lei Nº 2040 de 28 de setembro 

de 1871, foi declarado liberto o escravo da nação por nome 

_____ cor _____ natural de ______idade de ___ anos, com 

ofício de _____ o qual pertencia ao usufruto da Coroa; com a 

clausula de ficar sujeito durante cinco anos a inspeção do 

governo, e de aceitar a ocupação que por este lhe for designado 

dentro do dito prazo. E para garantir-lhe o pleno gozo da 

liberdade, que pela lei lhe foi conferida, mandei, em execução 

do decreto Nº 4815 de 11 de novembro de 1871, e despacho do 

ministério da fazenda de 17 de fevereiro do corrente ano, passar-

lhe a presente carta por mim assinada, o qual requisito ás 

autoridades, a quem competir, fação guardar e cumprir como 

nela se contem. Rio de Janeiro. Diretoria Geral das Rendas 

Publicas 28 de outubro de 1872. Joaquim Antão Fernandes 

Leão. Registrada afls. 27 do livro competente. Diretoria Geral 

das Rendas Públicas 14 de Agosto de 1873. A Botafogo.
185

  

 

Ao analisar as cartas, vimos que todas elas foram assinadas por Joaquim Antão 

Fernandes Leão, senador e ministro da fazenda, na época da assinatura e registro de todas as 

cartas. Constatamos que todas as alforrias tinham as características dos libertos contendo o 

nome, idade e ofício. Os dados de cor e naturalidade foram omitidos em todas as cartas. 

Dentre as condições da carta de alforria, os libertos ficaram sob a inspeção do governo 

imperial por um período de cinco anos.  A carta de alforria era amparada por duas legislações, 

uma era a lei do ventre livre de 1871
186

 e a outra era o decreto nº4815 de 11 de novembro de 

1871
187

, que norteavam as diretrizes acerca do destino e o tratamento destinado aos libertos 

(ver anexo D). 
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Constatamos que as cartas foram elaboradas por conjuntos, todas com a mesma data 

de assinatura que se constituiu em 65 grupos.  Através disto, podemos perceber que as cartas 

foram concedidas, coletivamente, através de grupos e não a uma, a toda a escravaria.  

Ao todo, o conjunto das cartas constituiu uma soma de 1156 libertos, sendo 685 

mulheres e 471 homens.  Através destes dados, elaboramos a tabela 13 contendo a faixa etária 

dos libertos. 

 

TABELA 13: Pirâmide Etária dos Libertos de 1871 

 

FONTE: Arquivo Nacional. Cartas de Liberdade, Códice 1100. 

  

Ao analisarmos a tabela 13, constatamos uma predominância das mulheres dentro 

deste grupo de cartas. Percebemos uma quantidade de 124 libertos com idade superior a 60 

anos e encontramos casos de libertos com idade acima de 80 anos num total de três pessoas.  

Constamos, também, que as mulheres, em quase todas as faixas etárias, são superiores ao 
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quantitativo de homens; somente na faixa etária de 15 a 19 anos temos 82 mulheres e 112 

homens e na faixa dos recém-nascidos aos quatro anos tendo 45 homens e 35 mulheres. 

 Ao analisarmos este perfil etário, constatamos que tem mais crianças do sexo 

masculino, mas percebemos uma pequena predominância de mulheres com relação à 

longevidade, pois detectamos, também, uma grande quantidade de idosos, na qual há uma 

predominância das mulheres. 

Na faixa etária dos 15 aos 19 anos de idade do sexo masculino, podemos observar uma 

quantidade maior em relação as outras faixas de idade. Nesta faixa etária, podemos dizer que 

constam mais libertos com oficio num total de 68, sendo a maior quantidade entre as faixas 

etárias, pois não constatamos libertos com idade avançada, possuindo algum ofício. 

Ao analisarmos as cartas que contém ofícios, totalizamos um total de 196 libertos, 

sendo 185 homens e 13 mulheres, na qual 11 são para o oficio de música e dois para o de 

lavadeira. Através destes dados obtidos elaboramos o Quadro1: 

 

QUADRO 1: Quantitativo de Ofícios dos Libertos 

 

FONTE: Arquivo Nacional. Cartas de Liberdade, Códice 1100. 
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Ao observarmos os ofícios dos libertos, muitos coincidem com os setores de trabalho 

no interior da fazenda. Vale notar que o oficio que mais tem libertos é o da música, com um 

total de 60 indivíduos, que acreditamos faziam parte da orquestra da Imperial Fazenda de 

Santa Cruz. 

Tentaremos, aqui, descrever um pouco o que era o ofício da música dentro da Fazenda 

de Santa Cruz, através de diversas fontes existentes, abordando o ofício da música, que era 

praticado pelos novos libertos. 

 

3.2 - O ofício da música na Imperial Fazenda de Santa Cruz 

 

Todas as grandes fazendas coloniais mantinham as suas 

bandas de escravos negros, fardados, tocando no adro das capelas, nas 

manhãs festivas, ou à noite, depois da ceia, nos grandes salões, para 

ioiozinos e iaiazinhas brancas dançarem.
188

 

 

Em terras de Santa Cruz, no início do século XVI, foi iniciada a evangelização e 

aldeamento dos indígenas, utilizando o ensino da música como forma de evangelização aos 

meninos indígenas. Os índios, que ficavam na fazenda, foram transferidos para o aldeamento 

de Itaguaí
189

, sendo Santa Cruz destinada à escravidão africana, pois seu rendimento 

econômico era maior e mais produtivo com o trabalho escravo. 

     Segundo Holler
190

, em sua análise sobre a música nas fazendas inacianas, relatou a 

presença da música na escravaria de Santa Cruz, na qual encontrou a existência de diversos 

instrumentos musicais constatados no inventário de 1759 e que nos dá indícios da formação 

de grupos musicais como banda e coral. 
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No inventário de 1759
191

, observamos a existência de instrumentos que seriam 

contemporâneos à época, tais como: a rabeca
192

, um antecedente do violino, que era composto 

de cordas friccionadas; rabecão
193

, um antecedente do atual contrabaixo acústico; 

manicórdio
194

, instrumento anterior ao cravo
195

, que seria uma espécie de um piano portátil,  

utilizado no ensino de canto coral e muito usado nas residências e nas igrejas. 

As charamelas
196

, instrumentos de sopros, um ancestral do atual clarinete
197

; a 

requinta, outro tipo de clarinete, um pouco menor e mais agudo, que fora muito utilizado nas 

bandas civis e militares no Brasil Colônia e Império
198

. Outro instrumento de teclas foi o 

cravo, muito utilizado nos lares e nas igrejas para realizar as missas e cantos; temos, também, 

as violas, que eram dedilhadas e tocadas com as pontas dos dedos, muito utilizadas em 

Portugal e no Brasil, onde se percebe sua utilização nos cantos das modinhas, conforme 

mostra a literatura brasileira. Temos também a flauta doce, instrumento tradicional na época 

que era utilizado mais no ensino musical de crianças.  

Podemos supor que muitos destes instrumentos eram utilizados para as práticas diárias 

dos jesuítas, como a evangelização, ensino da música aos indígenas e escravos, realização de 

sacramentos e missas e também para o lazer doméstico. Percebemos que não existia a busca 

de uma lucratividade acerca da música no período dos jesuítas. Podemos acreditar, que os 

inacianos utilizaram a música com o intuito de evangelização e formação do processo 

civilizatório dos indígenas e dos negros, pois não encontramos fontes que nos apontassem um 

viés econômico, na prática musical.  

Segundo Freitas, a orquestra era composta de escravos do sexo masculino que eram 

executantes de diversos instrumentos e a escravas eram cantoras, que faziam parte do coral 

que tinha vozes femininas e masculinas. O autor apontou que os músicos de Santa Cruz 

faziam parte das irmandades do Rio de Janeiro e das festas por elas realizadas. No tocante ao 
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emprego destes escravos na rotina diária da fazenda, apontou que estes não eram utilizados 

nos serviços gerais
199

. 

 

3.3 - A Música no Período Real e Imperial  

 

Com a vinda da família real ao Brasil, em 1808, Santa Cruz obtém novamente uma 

grande importância para a cidade do Rio de Janeiro e para a corte. Devido a isto, Santa Cruz 

se tornou palácio e casa de veraneio de D. João. Neste interim, apareceram também os 

escravos músicos de Santa Cruz, que terão como um dos ouvintes de sua música o monarca 

D. João VI que apoiou a prática musical na fazenda, nomeando dois professores de música 

para os escravos, sendo eles Quintiliano José de Moura e Inácio Pinheiro da Silva, ambos 

músicos militares.
200

  

 Encontramos, neste período de D. João VI, o trabalho do mulato e padre José 

Mauricio Nunes Garcia, que será um dos maiores músicos e compositores neste período e que 

teve grande prestigio por parte de D. João VI. José Mauricio compôs várias músicas para a 

orquestra de escravos músicos de Santa Cruz como estas: Moteto para São João Batista 

Praecurson Dominin em 1810;
201

 Moteto para os Santos Martires Tanquam Auran em 

1812;
202

 Bendito e Louvado Seja em 1818
203

 e o Moteto para as Virgens em 1818
204

. 
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FIGURA 7: Composição do Padre Jose Mauricio aos escravos da orquestra da 

Fazenda de Santa Cruz  
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Ao analisar esta composição e outras do padre José Mauricio Nunes Garcia dirigidas à 

orquestra de escravos músicos. Percebemos a precisão e destreza musical do compositor e 

podemos encontrar indícios de sua grande maestria musical. No decorrer da partitura, 

encontramos textos elaborados para coral, que estavam no idioma latim e as disposições dos 

instrumentos. Podemos dizer que estes escravos cantavam em latim e executavam diversos 

instrumentos musicais tais como: violino, viola, flauta, clarinete, trompete e tímpanos, todas 

as peças analisadas eram de caráter sacro. 

Ao continuarmos em busca de indícios da prática musical destes músicos, 

encontramos o inventário da escravatura de 1817
205

, uma das fontes bem detalhadas de toda a 

escravatura da fazenda, sendo que, através dele, podemos encontrar alguns indícios dos 

músicos nas terras de Santa Cruz. Constatamos que o ofício da música estava muito presente 

na escravaria, com predomínio de crianças de ambos os sexos na arte de aprender música e 

também pessoas do mesmo núcleo familiar, possuindo o mesmo oficio, boa parte destes 

escravos no âmbito musical.  

 O ofício de músico era igual aos outros ofícios existentes na fazenda, pois 

encontramos no inventário algumas descrições aos escravos “não tem jeito para a quinta”
206

, 

que nos leva a ideia de que a música era também uma questão de demanda social e econômica 

que devia ser suprida, pois constatamos escravos que mudavam de outros ofícios para o de 

música, mesmo não possuindo aptidão para o ofício, conforme apontou o documento. 

No período imperial, encontramos algumas fontes que melhor esclarecem como era a 

atividade musical destes escravos, através da notícia do jornal O Correio da Tarde, de 25 de 

fevereiro de 1856, trecho transcrito na íntegra, que destaca a orquestra e os músicos de Santa 

Cruz: 

O melhoramento e aperfeiçoamento da música vocal e instrumental da 

fazenda, serviço este que o Sr Conrado incumbiu a um dos nossos mais 

acreditados maestros, o Sr José Joaquim Goyano. Por vezes assistimos ali a 

representações líricas, e tivemos de admirar, não só a vontade de ferro do Sr 

Conrado, como a aturada e evangélica paciência do Sr Goyano, que era 

mesmo tempo o regente da orquestra, o ensaiador, o contra regra e o ponto da 

companhia! Si não ouvimos Chartons, La Gruas e Casalonis ouvimos uma 

escrava cantar, e um baixo (também escravo), desempenhar papeis 
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dificultosos, pronunciando ambos sofrivelmente a bela língua do imortal 

Tasso! Para a orquestra então não há elogios que bastem.
207

 

 

Percebemos que o grupo musical de Santa Cruz era composto de orquestra e coral, que 

executavam músicas líricas, que envolviam o conhecimento do idioma do latim que era 

cantado nas peças. Vale destacar o comentário do autor da notícia em que os escravos 

cantavam “sofrivelmente”, dando-nos indícios de que eram papéis difíceis para um escravo, 

mas, observando os jornais da época percebemos que esta expressão “sofrível” era comum 

quando era relacionada a críticas de diversos grupos artísticos que se apresentavam na cidade 

do Rio de Janeiro, quando estas não agradavam a platéia. 

 Encontramos um documento que se encontra no arquivo imperial de Petrópolis, que 

nos mostra a estrutura da orquestra nos anos de 1860, explicitando os escravos e os 

instrumentos utilizados, conforme quadro 2 abaixo: 

 

QUADRO 2 -  Escravos da Orquestra da Imperial Fazenda de Santa Cruz em 1860 

 

Nome Instrumento Conduta 

João 

Francisco 

Rabeca Boa 

Fernando 

Joaquim 

Rabeca Boa 

Carlos Jose Rabeca Boa 

Calixto da 

Cruz 

Rabeca Boa 

Manoel dos 

Passos 

Violeta Regular 

Florentino 

Pereira 

Violão Celo Regular 

Sebastião 

Esteves 

Violão Celo Regular 

Belisario 

Joaquim 

Contra 

Baixo 

Boa 

João Ignacio Contra 

Baixo 

Regular 
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Antonio Jose Flauta Regular 

João do 

Carmo 

Flauta Regular 

Joaquim 

Cordeiro 

Clarineta Boa 

João 

Fernandes 

Clarineta Rebelde 

Manoel dos 

Santos  

Clarineta Regular 

Manoel de 

Santa Anna 

Piston Boa 

Targim Jose Piston Regular 

Vergilo 

Joaquim 

Clarim Rebelde 

Pedro Maria Trompa Regular 

João Leocadio Trompa Regular 

Jose Teixeira Trompa Regular 

Manoel Alves Trombone Regular 

Joaquim 

Gonçalvez 

Trombone Regular 

Narciso de 

Lemos 

Trombone Embriagado 

Ignacio Jose Requinta Regular 

Carlos Maria Basso Regular 

Luis de Santa 

Anna 

Basso Embriagado 

Firmino 

Mendes 

Tenor Embriagado 

Manoel dos 

Santos  

Basso Embriagado 

Joaquim 

d´Aleluia 

Basso Boa 

Leonor 

Joaquina 

Soprano Boa 

Ignacia 

Francisca 

Soprano Boa 

Maria da 

Conceição 

Soprano Boa 

Maria Josepha Contralto Boa 

Bonna Luisa Contralto Boa 

 

FONTE: Relação dos Músicos Escravos da Imperial Fazenda de Santa Cruz em 1860 -  

Museu Imperial de Petrópolis. Fundo M.175. Doc.7983.   
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Conforme observamos na tabela, compreendemos que a orquestra era composta de 24 

músicos, sendo 04 rabecas, 01 violeta, 02 violões celos, 02 contrabaixos, 02 flautas, 03 

clarinetas, 02 pistons, 01 clarim, 03 trompas, 03 trombones e 01 requinta. Compunha também 

um coral de 10 vozes sendo 04 bassos, 01 tenor, 03 sopranos, 02 contraltos. Analisando estes 

dados podemos concluir que se tratava de uma orquestra de câmara, conjunto de pequeno 

porte que atuava em ambientes fechados sendo eles teatros, igrejas e residências, típico da 

sociedade burguesa do século XVIII e XIX, conforme afirmou André Cardoso
208

.  

É importante notar que, de alguma maneira a conduta dos escravos era importante para 

a anotação da fonte. Dos 34 elementos listados, 13, ou seja, pouco mais de um terço, são 

considerados de boa conduta; 15 outros são regulares em sua conduta, isto é, cerca da metade. 

Entre os rebeldes e quatro embriagados, somam-se seis homens. No extremo oposto a estes 

dois rebeldes e quatro embriagados, estão cinco mulheres cantoras, todas de boa conduta. 

   No desenrolar da pesquisa, encontramos outro documento que ilustra a escravaria de 

músicos nos seus momentos finais antes de sua liberdade, que ocorreu através das cartas de 

alforrias de 1871, pela lei do ventre livre
209

. Esta documentação
210

 de autoria do então 

administrador da fazenda de Santa Cruz, o senhor José Saldanha da Gama, vem nos dar 

melhores informações sobre estes escravos músicos, momentos antes de sua liberdade.  

Segundo documento, cabia ao responsável da escola de música o ensino de ler e 

escrever aos escravos, ensinando somente aquilo que era necessário para o desempenho do 

ofício de música e que, na rotina diária, deveriam fazê-los estudar as músicas escolhidas pelo 

administrador. Também haveriam de conservar os instrumentos musicais da fazenda, 

permanecendo, no setor da escola, do horário de 07h30min da manhã às 02h30min da tarde, 

dedicando-se, exclusivamente, aos estudos diários de seus instrumentos, devendo se 

apresentar em todas as solenidades da igreja do curato e apresentações que o administrador 

ordenar. Logo após o horário estabelecido pelo o administrador, eles poderiam descansar ou 

trabalhar para si na fazenda. 

 Ao observarmos este documento e relacionarmos com o quadro 2, percebemos que os 

músicos tinham certa regalia, pois exerciam somente o ofício da música, ficando com o resto 
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do tempo livre para si, ao contrário dos outros cativos da fazenda, para quem a rotina de 

trabalho podia se estender até a noite, fator este que diminuía sua expectativa de vida. Então, 

temos seis escravos de conduta reprovável que alcançaram o benefício de trabalharem apenas 

nas sete primeiras horas do dia. A única explicação para este prêmio aos escravos de mau 

comportamento está no grande investimento de tempo e treinamento específico devotado aos 

músicos, que envolvia os rudimentos de leitura e escrita, conhecimentos básicos de leitura, de 

partitura musical e a prática do instrumento específico, sem falar nas horas de ensaio de 

repertório a ser executado. Diante de tamanho investimento de tempo e trabalho do 

responsável da orquestra, talvez não houvesse outra solução, senão suportar e tentar castigar 

os rebeldes e bêbados, sem prejudicar o funcionamento musical do conjunto. 

Encontramos também os escravos músicos de Santa Cruz numa notícia do jornal A 

Opinião Liberal de 19 de Marco de 1870, na qual se observa a crítica do jornal à atitude de 

Dom Pedro II de expor seus músicos ao público. Podemos dizer que o periódico utilizou estes 

termos e críticas, devido ao jornal ser de cunho abolicionista. 

 

No domingo, 13, verificou-se no passeio público a anunciada festa de 

caridade em favor das vítimas da fome na província das Alagoas. Sua 

Majestade ahi exibiu-se, precedido da sua música particular; isto é, da música 

dos pretendidos escravos da nação ao usufruto perpetuo do imperador. Não há 

dúvida que os escravos músicos fazem o recreio de sua majestade. Quanto, 

porém a decência de expor seus escravos a tocarem perante ao público, 

realçando com suas melodias a humilhação de sua triste sorte, como os 

pássaros aferrolhados na gaiola, é o que resta provar. Os imperadores romanos 

obrigavam seus escravos a degladiarem-se em público; o imperador do Brasil, 

porém, fal-os tocar fanfarra. Este espetáculo, pois, é mais civilizador.
211

 

 

Após a liberdade dos escravos de Santa Cruz em 1871, não achamos fontes que 

caracterizassem melhor os músicos, não sendo possível constatar seu destino, após a liberdade 

até o exato momento. Percebemos que a orquestra estava ligada à figura do monarca D. Pedro 

II, que era o grande incentivador desta arte e que, após a Proclamação da República não há 

vestígios de onde foram atuar os músicos de Santa Cruz, que exerceram o ofício da música 

por quase três séculos. 
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3.4 - Escravo e Mestre de Música em Santa Cruz: Targine Jose das Chagas 

 

Após analisar estas informações contidas no relatório do administrador da fazenda de 

Santa Cruz citado anteriormente, verificamos alguns indícios da atuação do escravo músico na 

fazenda e sua total subordinação às ordens vindas do administrador.  

No tocante ao repertório musical, percebemos que o escravo não tinha a escolha de 

nada referente aos estilos musicais, cabendo a ele somente a execução do instrumento. Isso 

ilustra a ideia de que o exercício mecânico cabia ao escravo, sendo que, nesta situação, o 

cativo era, meramente, um executante, situação em que eram separados o artista e o escravo, 

sendo que, na maioria das vezes, esta dualidade acontecia diversas vezes, gerando 

controvérsias, pois, em muitos casos, o talento artístico se sobrepujava sobre o status de 

escravo que este possuía.  

Temos alguns exemplos ocorridos na fazenda de Santa Cruz, como o padre José 

Mauricio Nunes Garcia, que fora mestre de música da orquestra de Santa Cruz, citado 

anteriormente e o escravo músico Targine José das Chagas, no decorrer do século XIX. 

Tentaremos, aqui, descrever um pouco da atuação do escravo músico Targine José das 

Chagas, através das poucas fontes existentes, no intuito de compreender o ofício da música na 

escravidão, como uma forma de ascensão social na sociedade do século XIX. 

No inventário de 1818, encontramos Targine com ofício de música, com a idade de 01 

ano e 10 meses, que na descrição do documento havia sido enviado à música, já em tenra 

idade. Ao observar seu núcleo familiar, sua mãe era Ana do Rozario Pimenta, casada e com 

25 anos de idade. Targine tinha três irmãs: Roza Maria de 07 meses, Virginea Maria e 

Vicência Ferreira de 08 anos, sendo que ambas também aparecem com ofício de música.  

No dia 30 de setembro de 1844, no jornal Diário do Rio de Janeiro
212

, encontramos 

Targine José participando de um evento no teatro São Francisco, organizado pela irmandade 

de Santa Cecília, apresentando diversos estudos e variações de Ophicleyde. Podemos perceber 

que diversos músicos e mestres de música de Santa Cruz tinham relação com esta irmandade, 

que tinha como intuito congregar todos os músicos da cidade do Rio de Janeiro, na qual 
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organizou e disponibilizou serviços relacionados ao trabalho musical. Encontramos alguns 

mestres de música de Santa Cruz, que faziam parte da irmandade entre eles: José Maurício 

Nunes Garcia, José Joaquim Goiano, Joaquim de Araújo Cintra e Targine José das Chagas. 

Ao pesquisar os documentos oriundos da fazenda, encontramos um relatório
213

 de 

autoria de Targine José, exercendo a função de mestre de música da fazenda. Neste relatório, 

ele descreveu a situação da banda de música e o seu empenho no ensino musical aos novos 

escravos que entravam para o ofício da música. No caso de Targine, ele estava na condição de 

escravo, questão interessante, pois percebemos que, no decorrer da história de Santa Cruz, 

este cargo era, na maioria das vezes, ocupado por homens livres. Vale observar que esta 

função exigia conhecimentos aprofundados acerca da arte musical e também da leitura e 

escrita, o que nos dá indícios que o ambiente em que estes músicos ficavam, eles aprendiam 

muito além da arte musical, sendo um conhecimento incomum a um escravo. 

No desenrolar da pesquisa, encontramos Targine José em 1860, como executante do 

instrumento pistom, tendo a conduta de regular
214

, sendo ainda um componente da banda e 

continuando na condição de escravo. Ao analisar os registros de matrimônio
215

 de Santa Cruz, 

encontramos Targine José casando-se com Ana Procópia no dia 13 de novembro de 1866, 

sendo que ambos estavam na condição de libertos. Após esta data, não conseguimos encontrar 

nenhum outro dado de Targine. 

Percebemos, após analisar a trajetória do escravo Targine, que o ofício de música, 

assim como os outros ofícios existentes na fazenda, proporcionava a eles algumas regalias 

dentro do cativeiro. Estes escravos possuíam diferenciais em relação aos outros, pois 

possuíam um ofício que rendiam mais lucros à fazenda. 

 No caso do escravo músico, este se sobressai em relação aos outros, pois percebemos 

que, no caso de Targine, este aprendeu a ler e a escrever muito bem, como atesta seu 
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relatório
216

 enviado ao administrador da fazenda. Podemos dizer que ele possuía um bom 

conhecimento musical, pois sendo ele um escravo, atuou na função de mestre de música e 

pertencia a uma irmandade religiosa. Constatamos que os escravos músicos tinham uma rotina 

diferente em relação ao restante da escravaria, dedicavam-se somente à arte musical e tinham 

tempo livre para si. 

O dado constatado acerca da condição de liberto de Targine em 1866 leva-nos a 

hipótese de que esta liberdade se deu devido a ele ser enviado para participar da guerra do 

Paraguai, onde muitos escravos de Santa Cruz foram enviados, inclusive alguns músicos. 

Encontramos, também, diversas cartas de alforrias
217

 concedidas a escravos músicos da 

fazenda, na qual não foi possível encontrar a de Targine.  

Mas, constatamos que ele se casou no dia 13 de novembro de 1866 e as cartas de 

alforrias aos escravos, que foram à guerra, foram assinadas em 06 de novembro de 1866. 

Podemos supor que ele se casou neste dia para conceder também liberdade para sua esposa, 

pois o decreto concedia liberdade para ambos.  Constatamos, através de diversos jornais, que 

os escravos músicos foram atuantes na guerra, talvez por isso que não encontramos indícios 

de Targine, após sua liberdade, devido ele ter ido à guerra e morrido em combate. 

 

3.5 - Os Libertos e o decreto nº4815 de 11 de novembro de 1871. 

 

Com a aprovação da lei de 1871, o império brasileiro sancionou o decreto de nº4815, 

de 11 de novembro de 1871. Este decreto é constituído de 08 artigos que davam as diretrizes 

acerca de como seriam feitas as cartas de alforrias, quais seriam o destino dos libertos e como 

seria a relação dos administradores com os libertos nas diversas propriedades públicas 

espalhadas pelo Brasil. 

Abordaremos aqui, alguns aspectos que julgamos importantes acerca do destino dos 

libertos. Segundo o decreto, as cartas de alforrias concedidas aos escravos menores deveriam 
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estar na posse dos pais e mães ou do juiz de órfão até que o menor atingisse a maioridade de 

12 anos, idade na qual o menor poderia se separar dos pais, caso fosse de sua vontade.  

No tocante à permanência dos libertos nas fazendas, o decreto determinou que eles 

poderiam permanecer nos mesmos serviços que estavam empregados, sob a condição de 

corresponder ao seu novo estado civil. Relacionado a esta condição sobre o estado civil do 

liberto, podemos compreender que seria uma medida, por parte do governo, para combater a 

“vadiagem ou promiscuidade” dentro das fazendas, acusações estas que se tornaram evidentes 

nos periódicos e ofícios dos administradores, nos anos seguintes. 

O decreto determinou também que as fazendas colocassem um salário ou vantagens 

aos que permanecessem nos estabelecimentos. Caso o liberto tivesse o interesse de se retirar 

dos locais em que estivessem, poderiam procurar outra ocupação, mediante autorização do 

governo. 

Neste documento, havia orientações aos presidentes de províncias e administradores 

dos órgãos públicos que atentassem à disciplina dos libertos, buscando formas para a 

educação dos menores e a instrução pública necessária a todos. Iremos perceber estes fatos 

apontados no decreto, em Santa Cruz, como a criação da escola pública mista em 1885, que 

será mais aprofundada no desenrolar do texto. 

 

3.6 - Libertos e Administradores: Uma tentativa de permanecer nas terras de Santa Cruz. 

 

Com o processo abolicionista na década de 1870, iniciou-se um conflito entre os 

fazendeiros e os libertos. Surgiram questões acerca de qual seriam os destinos destes e qual 

seriam as suas ocupações, na nova ordem econômica e social que estava sendo estabelecida. 

Em Santa Cruz, percebemos que este conflito se tornou mais evidente com a promulgação da 

lei do Ventre Livre em 1871. 

Segundo Azevedo, nos anos finais da escravidão, começou a haver revoltas e fugas de 

vulto maiores nas fazendas e que muitas destas fugas e revoltas tiveram apoio popular e uma 
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grande propaganda abolicionista a favor
218

. A autora apontou, também, o crescimento do tema 

de criminalidade dos negros nas fazendas, nos relatórios por ela analisados e que despertavam 

preocupação para as elites da época
219

. Nesta análise, autora destacou o uso da força policial 

para conter revoltas de negros, que tiveram também apoio de terceiros e que muitas tiveram 

apoio popular
220

.  

 A partir de fontes que encontramos sobre a história da fazenda, que compreendem o 

período de 1871 a 1891, buscaremos analisar como ficaram os libertos e quais foram os 

conflitos que os envolveram com a administração da fazenda. As fontes para a análise deste 

período constituem em periódicos, ofícios dos administradores, relatórios e plantas que 

compreendem a região do curato de Santa Cruz. 

No ano de 1872, o administrador da fazenda era Pedro Fiel Monteiro Bittencourt 

(1872-1876), que permaneceu com as mesmas medidas adotadas pelo seu antecessor. Mas, 

conforme o decreto, os libertos poderiam continuar nas terras da fazenda ou serem aplicados 

em funções de interesse da coroa. Encontramos no jornal Diário de Notícias de 09 de março 

de 1872
221

, uma das primeiras medidas por parte do governo, buscando dar um destino para 

estes libertos conforme a notícia abaixo: 

 

O Senhor diretor do arsenal de guerra, vai remeter para a fábrica de ferro de 

São Joao de Ipanema, os libertos da nação que existem nas fazendas de Santa 

Cruz e Macacos.
222

 

 

Percebemos, através desta notícia, que o arsenal de guerra estava direcionando os 

libertos para a fábrica de ferro de São João de Ipanema, dando um destino para esta mão-de- 

obra. Os libertos ainda estavam no processo de cinco anos sob a inspeção do governo, 

podendo direcioná-los onde o império necessitasse. Não sabemos o quantitativo enviado para 
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esta fábrica ou se, realmente, aconteceu, mas podemos constatar que a coroa já iniciava a sua 

preocupação acerca do destino desta grande massa de libertos que estava na fazenda. 

Na gestão de Justiniano Galdino da Silva Pimentel (1876-1878), segundo Pedroza, 

surgiu, pela primeira vez, a utilização do termo “ vadiagem” entre os libertos, nos ofícios dos 

administradores. Neste ofício, datado do ano de 1876, Justiniano sugeriu a mordomia imperial 

que os menores da fazenda fossem enviados aos internatos da marinha ou para o arsenal de 

guerra para aprenderem ofícios, evitando uma vida ociosa
223

.    

 Analisando as cartas de alforrias
224

, constatamos um total de 223 menores, da idade 

dos recém-nascidos aos 10 anos, sendo 123 meninas e 100 meninos. Percebemos que é grande 

o quantitativo de menores dentro do núcleo de libertos, mas, constatamos, também, que 

somente os menores do sexo masculino eram enviados ao arsenal de guerra e aos internatos da 

marinha, pois todos eram utilizados no serviço militar. 

 Em 06 de janeiro de 1876, encontramos uma notícia informando como estavam os 

ânimos entre os libertos da fazenda, acerca das medidas que estavam sendo tomadas por parte 

da administração imperial, conforme notícia abaixo: 

 

Perturbação da ordem pública – Na noite passada os libertos da 

Imperial Fazenda de Santa Cruz e os da Quinta da Boa Vista, recusando 

obedecer à nova ordem dada pelo subdelegado do curato de Santa Cruz, 

perturbaram a tranquilidade daquele local, pondo em sobressalto os moradores 

pacíficos. Aquela autoridade imediatamente requisitou do senhor chefe da 

polícia uma força respeitável, e este pelas 5 horas da manhã de ontem fez 

seguir para o curato 30 praças de cavalaria comandadas por um oficial. A hora 

em que escrevemos não consta ocorrência alguma séria, o que fez crer que a 

presença da força foi suficiente para conter os turbulentos.
225

  

 

Percebemos através desta notícia, que os libertos reagiram de alguma forma à medida 

que estavam sendo adotadas pelos administradores, ocasionando instabilidade à ordem social 

do curato. Estas medidas feriam um dos principais elos da tranquilidade dentro do curato, que 
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foi a manutenção das famílias, que permaneceu durante toda a história da fazenda. Podemos 

através destes dados, apontar que as medidas adotadas interferiram na vida dos libertos, o que 

ocasionou na recusa de obedecer à ordem do subdelegado, que buscou executar alguma 

ordem, que acreditamos ser a distribuição dos libertos aos setores indicados nos jornais. 

Numa outra notícia do jornal, do dia seguinte, vemos que a ordem estava estabelecida, 

mas que gerava suspeita, sendo mantida no curato a força policial. 

 

Não são ainda completamente tranquilizadoras as notícias da fazenda 

de Santa Cruz. Os libertos ontem não fizeram manifestação alguma; mas a sua 

atitude ainda inspira desconfianças. A força armada que daqui seguira na 

manhã de anteontem, ainda ali se conserva.
226

 

 

No ofício de 14 de abril de 1876, encontramos informações acerca dos funcionários da 

fazenda e seus vencimentos conforme a tabela 14: 

 

TABELA 14:  Cargos e salários da Imperial Fazenda de Santa Cruz em 1876. 

Nome Função Salário 

Pedro Fiel Monteiro Bitencourt Superintendente da Fazenda 752$000 

Jose Feliciano Godinho Escrivão 200$000 

Francisco Cancio de Pontes Chefe dos Armazéns e Depósitos  160$000 

Damazo do Rego Barros Capelão 160$000 

Joaquim Antônio de Oliveira  Cirurgião 180$000 

Joaquim Alves da Luz Boticário e Enfermeiro Mor 120$000 

Mathias Cancio de Pontes Encarregado do Paço 140$000 

João Manoel de Andrade Chefe dos Campos 200$000 

Jesuina Carlota Tinoco Professora 100$000 

Francisco Marques da Cruz Chefe das Obras Delicadas 80$000 

Manoel Pereira da Silva Chefe da Olaria 60$000 

Rodolfo Arthur da Cunha Administrador da Feitoria de Santarém 300$000 

Pedro Antônio Soares Cobrador 19$200 

Manoel dos Santos Ventura Mestre da Banda de Música 50$000 

FONTE: Correspondências da Superintendência da Imperial Fazenda de Santa Cruz de 1876. 

Fundo M.176-DOC. 8057. Museu Imperial de Petrópolis 
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Ao observarmos as descrições dos funcionários da fazenda, o administrador apontou a 

crise econômica que Santa Cruz estava passando, que acarretou o atraso dos pagamentos dos 

funcionários e dos fornecedores e o acúmulo de cargos pelos funcionários. Apontou também o 

atraso dos pagamentos dos arrendamentos e dos foreiros da fazenda. Sobre esta crise 

financeira que o administrador apontou, podemos dizer que ela aconteceu também porque a 

fazenda não tinha mais as rendas provenientes dos aluguéis dos antigos escravos e também 

devido à construção do matadouro, conforme apontou o administrador no oficio. 

No mesmo oficio, no qual descreveu a lista dos funcionários da fazenda, encontramos 

outros dados apontados por ele, que tinha outra relação de funcionários, na qual o 

administrador intitulou como “empregados em diversos serviços” e, através dos dados, 

elaboramos a tabela 15: 
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TABELA 15: Empregados da Imperial Fazenda de Santa Cruz em 1876. 

Nome  Função Salário 

Agostinha Marques Igreja 24$000 

Solenica Joaquina Igreja 24$000 

Ana Generoza Paço 60$000 

Francisca Rosa Paço 60$000 

João Antônio de Oliveira Escritório 20$000 

Benvinda da Glória Escola de Meninas 20$000 

Álvaro Jose da Silva  Hospital 60$000 

Joaquim Antônio Hospital 30$000 

Anna Gonçalves Hospital 20$000 

Joaquim Pires Hospital 10$000 

Antônio Jose Pimental Campeiros 60$000 

Crescencio da Silva Campeiros 60$000 

Deziderio do Nascimento Campeiros 40$000 

Felisisimo da Paixão Campeiros 40$000 

Lino José da Silva Campeiros 30$000 

João Leopoldino Campeiros 20$000 

João Soares Campeiros 20$000 

Manoel Francisco Carreiros 30$000 

Elesbão Paulo Carreiros 30$000 

Manoel de Jesus Candieiro 15$00 

Ludovica Candido Cozinheira 90$000 

Joaquim Garcez Servente 30$00 

Estevão Joaquim Servente 30$000 

FONTE: Correspondências da Superintendência da Imperial Fazenda de Santa Cruz de 1876. 

Fundo M.176-DOC. 8057. Museu Imperial de Petrópolis 

 

Alguns dos empregados citados pelo administrador são os libertos, que foram 

incluídos como funcionários da fazenda e recebendo provimentos dela.  Ao analisarmos os 

nomes dos funcionários, confrontando com as cartas de alforria, constatamos que os ofícios 

que estes executavam condizem com a nova função citada pelo administrador em seu ofício. 

Sendo os seguintes libertos: Ana Generoza, Francisca Rosa, Joaquim Pires, Dezidério do 

Nascimento, Felisisimo da Paixão, Manoel Francisco, Elesbão Paulo, Manoel de Jesus, 

Ludovica Cândido e Joaquim Garcez. Podemos dizer que é uma quantia irrisória os que foram 

empregados na fazenda, em relação a grande quantidade de libertos. 
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No ofício de 18 de maio de 1876
227

, o administrador citou diversos pedidos de 

arrendamentos de terrenos, localizados no centro da fazenda para levantar edifícios, a qual ele 

encaminhou para apreciação da mordomia imperial. Os libertos, nesta questão, tornavam-se 

um empecilho para este pedido de arrendamentos, porque as senzalas eram as moradias dos 

libertos que se localizavam no centro da fazenda, o que poderia gerar um conflito entre os 

libertos e os indivíduos interessados nos terrenos localizados na área central de Santa Cruz. 

No mesmo ofício
228

, o administrador citou o prejuízo financeiro que a feitoria de 

Santarém dava aos cofres da fazenda, sugerindo que ela fosse arrendada, sendo, 

posteriormente, adquirida por um fazendeiro local. Neste documento, descreveu também 

sobre os libertos que trabalhavam nesta feitoria. 

 

Os libertos que ali existiam, logo depois da lei de 28 de setembro de 

1871, ou por natural indolência, ou por sugestões de certos indivíduos, 

abandonaram a feitoria, e nem mesmo retribuídos queriam prestar ali serviços. 

Apenas ficaram algumas poucas libertas que estavam habituadas por sua 

avançada idade a residir em pequenas senzalas nas proximidades do 

palacete.
229

 

 

Percebemos, conforme apontado pelo administrador, que os libertos que trabalhavam 

na feitoria abandonaram o trabalho após a lei de 1871, apontando diversos motivos, entre eles 

a influência de outras pessoas ou vontade própria. Constatamos que os libertos não quiseram 

permanecer nem mesmo sendo retribuídos de alguma forma, que acreditamos que seriam 

pagos salários a eles. Apenas ficaram algumas libertas que permaneceram na feitoria pelo 

motivo da idade e também por morar em algumas senzalas da fazenda. Apontou nos ofícios, 

que, após o arrendamento da feitoria, estas libertas foram dispensadas de pagar qualquer valor 

relativo à sua permanência nas senzalas. 
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Diante desta onda de incertezas que estava acontecendo na fazenda, encontramos, nos 

jornais, diversas atitudes dos libertos que ilustram como estavam a situação naquele 

momento, conforme a notícia abaixo:  

 

Tentativa de Suicídio - alguns libertos da fazenda de Santa Cruz, na 

manhã de anteontem, ao passarem pela casa em que habitava um seu 

companheiro, ouviram repetidos gemidos. Tentaram entrar, porem estava a 

porta fechada por dentro e eles foram pressurosos avisar a autoridade 

respectiva. Esta mandou arrombar a porta. Apresentou-se então um espetáculo 

verdadeiramente horroroso. Lançado por terra e coberto de sangue e já com os 

intestinos á vista, estava o liberto Domingos do Rosário. O infeliz dera um 

profundo golpe no ventre com a intenção de se suicidar por ter receio de ser 

preso. Reconheceu-se mais tarde que ele sofria das faculdades mentais e foi 

preciso amarrá-lo para que não tirasse um aparelho que lhe foi aplicado.
230

 

 

Ao analisar esta notícia, podemos compreender como estavam os ânimos dos libertos, 

neste período, e que geravam muitas incertezas para ambas as partes. Domingos do Rosário
231

 

possuía o ofício de carpinteiro e, quando era escravo da fazenda, o encontramos diversas 

vezes sendo alugado para terceiros. Identificamos também que era casado com a liberta 

Belmira Joaquina
232

, que, quando escrava da fazenda, era alugada a si. Podemos dizer, através 

dos dados apontados, que após a liberdade, esse liberto, junto com tua esposa, perderam 

alguns benefícios, que consistiam no rendimento de um aluguel e a permanência nas senzalas, 

talvez por estas incertezas que estavam acontecendo, através das medidas dos 

administradores, levaram Domingos do Rosário tentar dar fim a sua vida. 

Outro fato também acontecido que foi abordado no jornal, foi a briga entre duas 

escravas no interior das senzalas. 

 

Briga de Mulheres – Ludovina de Sant´Anna e Maria do Espirito 

Santo residem na imperial fazenda de Santa Cruz e andam há muito de rixa. 

No dia 15 do corrente encontraram-se as duas em uma rua das antigas senzalas 

e travaram-se de razões, e de palavras que o vento leva passaram a dentadas e 

pedradas, que ninguém gosta de levar e o resultado da contenda foi ambas 
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ficarem feridas, sendo Maria do Espirito Santo, pelo que foi recolhida ao 

hospital da referida fazenda. A autoridade local tomou conhecimento do 

fato.
233

 

 

No ano de 1878, quem ficou à frente de Santa Cruz foi Antônio Henrique de Miranda 

Rego (1878- 1887), sendo o administrador que mais atacou os direitos adquiridos pelos 

libertos enquanto permaneceu o cativeiro na fazenda. No dia 12 de abril de 1878, 

encontramos uma notícia abordando a situação dos libertos com a administração da fazenda. 

 

 Curato de Santa Cruz - uma pessoa comprou um pedaço de capim a 

um liberto da fazenda e um empregado da dita fazenda mandou buscar por 

várias vezes carros e carroças do dito capim; agora pergunto eu, os libertos da 

fazenda de Santa Cruz não podem vender o que colhem em suas roças? Sua 

majestade não deu licença para eles trabalhar nas terras da fazenda? Como é 

que tem pessoas arvoradas em empregados para inutilizar os produtos dos 

pobres libertos? Será roubado o capim que o dito liberto vendeu? Suponho que 

não, pois previno ao dito empregado que não bula com a casa de 

maribondos.
234

 

 

Percebemos, através desta matéria, que os libertos não podiam mais comercializar seus 

produtos com os comerciantes locais, ou mesmo produzir nas terras que outrora lhes eram 

dadas. Percebemos que esta garantia de ter um roçado era oriunda no período da escravidão e 

que agora não era mais de direito para os libertos. 

 Segundo Pedroza, no dia 28 de maio de 1878, Rego determinou a cobrança de aluguel 

para cada casa ocupada pelos libertos, sendo que a renda seria destinada a pagar uma turma de 

libertos, que fariam a limpeza das ruas e praças do curato. Segundo a autora, acreditava o 

administrador que com isto estaria dando uma ocupação e uma renda aos libertos. Podemos 

dizer também que a fazenda não queria pagar salários aos libertos, porque, segundo 

observamos nos ofícios apontados por outros administradores, a fazenda passava por uma 

crise financeira, oriunda dos atrasos dos pagamentos dos foreiros e arrendatários, acarretando 

no atraso do pagamento dos funcionários. 
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  Ao continuarmos as análises dos ofícios de Rego, encontramos diversos deles 

apontados na obra de Manoela Pedroza
235

, que buscamos nos acervos do Arquivo Nacional e 

não encontramos por estar em fase de restauração, assim utilizaremos os documentos 

apontados pela autora. 

No dia 04 de abril de 1879, o administrador ordenou a punição a alguns libertos que 

haviam roubado alguns perus pertencentes à fazenda. 

 

Constando que muitos dos libertos aqui residentes vivem sem 

ocupação alguma e se empregam quase exclusivamente na caça em campos 

dessa fazenda, praticando roubos no gado vacum e lanígero, recomendo ao 

senhor campeiro-mor que quando os encontrar caçando não só lhes tome as 

armas mas também me informe de seus nomes para que eu os faça despejar 

das casas da fazenda em que residem, por isso que não posso consentir que 

indivíduos que recebem valiosos auxílios da fazenda como seja  a casa em que 

moram e o hospital quando doente estejam, abusando da hospitalidade tão 

generosa que sua majestade lhes concede. E não só a eles como as suas 

famílias pois sendo essas senzalas propriedades da fazenda não posso de 

forma alguma consentir que sejam habitadas por indivíduos que, a pretexto de 

caçar, vão carnear carneiros e bezerros.
236

  

 

Podemos ver, neste apontamento do administrador, a punição a qualquer liberto que a 

caso realizasse caças e roubos ao gado, galinhas e perus da fazenda. Constatamos que, através 

desta ordem, o superintendente ia de encontro à ordem dada pelo imperador, na qual os 

libertos poderiam permanecer nas suas senzalas e continuar a trabalhar em seus roçados. 

Neste ofício citado anteriormente, o administrador atacou o direito de caça dos 

libertos, mas em outros ofícios o administrador descreveu a situação em que estavam as casas 

dos libertos, sendo, segundo ele, um lugar de prostituição e de vagabundos. 

 

Sendo urgente por um paradeiro à prostituição que aumenta todos os 

dias entre os libertos desta imperial fazenda e não devendo as casas que Sua 
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Majestade o Imperador lhe concede para honesta moradia  estarem convertidas 

em lupanares, onde se abrigam não só libertos vadios que não tem outra 

ocupação além do roubo e da caça, mas também estrangeiros portugueses e de 

outras nações, cumpre que o senhor chefe dos armazéns proceda um rigoroso 

exame e arrolamento das pessoas que habitam dentro dos muros da fazenda as 

mencionadas casas, a fim de que possa deles expelir aqueles que não 

estiverem em condições de as habitar.
237

 

 

Podemos ver que o administrador tentou controlar os “vagabundos e a prostituição”, 

que estava acontecendo dentro das senzalas. Sobre estes adjetivos dados pelo administrador 

aos libertos, é um pouco estranha, conforme apontamos no decorrer do trabalho, encontramos 

diversos documentos apontando sobre a religiosidade e o apego aos costumes religiosos da 

escravaria e também os elogios que diversos administradores deram a então escravaria, mas, 

que, agora, era um bando de vagabundos e viviam na prostituição. 

Vemos, em outros ofícios apontados por Pedroza, que Rego ordenou o pagamento por 

parte dos libertos o uso dos pastos e as roças que utilizavam, sendo, segundo ele, não coerente 

conceder tal privilégio a estes libertos, que viviam de forma ociosa e na vadiagem
238

. 

No ano de 1878, Rego criou a Escola Noturna da Imperial Fazenda de Santa Cruz
239

, 

que era destinada aos empregados, adultos e aos menores que, por falta de vestuário e por 

trabalharem nas lavouras, não podiam ir à escola durante o dia. Acreditava o administrador 

que, com esta escola, estaria ajudando no progresso educacional dos moradores do curato. 

Entre as disciplinas ensinadas na escola estavam: aritmética, religião, leitura, caligrafia, 

sistema métrico e desenho linear. 

  Após o ano de 1879, não encontramos ofícios que nos dessem indícios acerca de como 

estavam os libertos nas gestões seguintes. Para entender os anos pós 1880, encontramos 

diversas notícias abordando a fazenda e os libertos. 
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No dia 24 de agosto de 1882, encontramos uma matéria apontando acerca da situação 

da fazenda conforme notícia abaixo: 

 

  Com relação aos últimos acontecimentos de Santa Cruz, obtivemos 

mais as seguintes informações: Chegou ontem as 7 horas da noite, ao curato 

de Santa Cruz, uma força de 15 praças comandadas pelo alferes Jose Luiz 

Ozorio, do corpo militar de polícia, afim de restabelecer ali a ordem alterada 

pelos magarefes e libertos da fazenda de Santa Cruz.  As 8 horas da noite este 

oficial foi avisado de que um grupo de indivíduos armados de facas, armas de 

fogo e grandes cacetes, percorriam o povoado com o fim de alterar a 

tranquilidade pública. Imediatamente o mesmo oficial, acompanhado do 

sargento Bianchi e praças, dirigiu-se ao lugar em que se achavam os 

desordeiros e não só apreendeu as armas dos turbulentos como também os 

tratou de os dispensar, prolongando –se esse serviço até 12 horas da 

madrugada. A 1 hora pouco mais ou menos ouvindo –se apitos ao lado da 

estação, para ali se dirigiu a força. Os magarefes tinham agredido a patrulha 

que rondava aquele lugar, disparando contra eles tiros de revólver. Não 

conseguiram capturar esses indivíduos por terem evadido refugiando – se para 

o lado do matadouro.
240

 

 

Observamos, através desta notícia, que novamente precisou uma força policial para 

conter alguma revolta ou insatisfação por parte dos libertos na fazenda de Santa Cruz. 

Constatamos que desta vez os magarefes participaram do episódio, magarefes eram pessoas 

que praticavam a atividade de açougue, o que podemos dizer que houve uma participação dos 

funcionários do matadouro com os libertos da fazenda. Sobre o motivo que ocasionou esta 

revolta e de outras então apontadas, não encontramos nas matérias a razão por tal ação ter 

acontecido, podemos supor que se tratavam acerca das ações que estavam sendo tomadas pela 

administração da fazenda. 

 

3.7 - A Escola Mista da Imperial Fazenda de Santa Cruz e os Menores Libertos. 

 

No desenrolar da pesquisa, encontramos, no ano de 1885, a inauguração de uma escola 

que visava atender aos moradores da fazenda. 
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Foi ontem solenemente inaugurada na Imperial Fazenda de Santa Cruz 

a escola primária que Sua Majestade o Imperador mandou construir para as 

crianças pobres da localidade. A inauguração foi presidida pelo senhor 

conselheiro Miranda Rego, superintendente da fazenda, assistindo ao ato Sua 

Majestade o Imperador, Sua Alteza a senhora condessa D Eu e seus filhos os 

príncipes D. Luiz e D. Antônio, e grande concurso do povo. A nova escola é 

de construção sólida e elegante e está provida de material e aparelhos mais 

aperfeiçoados para o fim que é destinado, inclusive um jardim de infância 

custou ao bolsinho imperial 70:000$000. Ser – lhe – hão anexas oficinas de 

artes mecânicas e liberais, que completarão com o ensino profissional a 

instrução elementar.
241

 

 

FIGURA 8: Fachada da Escola Mista da Imperial Fazenda de Santa Cruz 

 

FONTE: BEAKLINI, Adriana Valentim. Escola Mista da Imperial Fazenda de Santa 

Cruz: uma proposta de Educação pelo trabalho do Imperador D. Pedro II (1885-1889) 

Dissertação de Mestrado em Educação. UNIRIO. 

 

Percebemos, através desta notícia, a inauguração da Escola Primária Mista da Imperial 

da Fazenda de Santa Cruz, que tinha como foco o ensino da educação primária e o ensino 

profissional que consistiam no ensino de ofícios. Segundo Beaklini
242

, acreditava o imperador 
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que, com a criação desta escola, estaria defendendo um padrão de civilização, dando enfoque 

a importância do trabalho para a formação do cidadão aos moradores do curato. 

Beaklini
243

, ao analisar a escola, constatou que era localizada próximo à Estrada de 

Ferro Central do Brasil em Santa Cruz, que, além do ensino primário, tinha o ensino 

profissionalizante e suas oficinas. Nas oficinas eram ensinados os seguintes ofícios: aos 

meninos, carpintaria, marcenaria, tornearia, ferraria, serralheria, alfaiataria, sapataria, olaria, 

relojoaria, funilaria. Na escola, existiam também as oficinas para as meninas que aprendiam o 

ensino de corte e costura de vestidos, bordados, fabricação de flores e desenho aplicado a 

ornamentação. 

 No tocante ao público a que era destinado esta escola, a autora apontou que se dirigia 

às crianças de 05 a 14 anos. Apontou também que a escola era destinada aos meninos 

ingênuos, pobres e menores libertos que moravam no curato de Santa Cruz
244

. 

Segundo Beaklini, houve várias medidas por parte da escola para que os menores 

libertos frequentassem as aulas, uma delas foi tirar a casa dos libertos, cujos filhos não fossem 

as aulas, sendo isso uma forma de manter as crianças na sala de aula. Segundo a autora, ao 

analisar documentos oriundos da escola, apontou que a escola atendia aos menores libertos e 

tinha como intuito ensinar os códigos de uma sociedade civilizada e ensinar uma profissão aos 

menores
245

.  

Percebemos, através das indicações do trabalho de Beaklini, que as orientações que 

constavam no decreto de 1871, que tangiam o ensino aos libertos, estavam sendo colocadas 

em prática. Uma delas foi a criação da escola que tinha como intuito dar uma educação aos 

libertos menores da fazenda e a outra ação foi a busca pelo controle da ordem social no 

interior do curato, através das ordens emitidas pelos administradores. 
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Beaklini afirma que, no ano de 1885, estavam matriculados na escola 40 meninos e 44 

meninas. Constatou, também, que havia uma escola noturna com os mesmos padrões de 

ensino e que se localizava no mesmo prédio. Esta escola noturna era destinada aos alunos que 

não podiam frequentar a escola do período diurno e que no ano de 1888 estavam matriculados 

28 alunos
246

.  

 

3.8 - Santa Cruz após 1885 

 

Voltando à análise dos periódicos, encontramos diversos casos envolvendo conflitos 

entre os libertos, com os funcionários da fazenda e do matadouro que, muitas vezes, 

ocasionou em brigas e mortes. 

 

As 8 horas da noite de 27 do corrente, o liberto Francisco, da imperial 

fazenda de Santa Cruz, feriu com uma facada, no ventre, o empregado da 

mesma fazenda, João Leopoldino de Andrade. O subdelegado do curato de 

Santa Cruz abriu inquérito sobre o fato e o ofensor evadiu-se.
247

 

 

Isso ilustra que os conflitos internos da fazenda, não só envolvia a administração, mas 

acontecia também entre os libertos, funcionários e imigrantes, conforme afirmou Fridman, 

quanto à presença destes nos trabalhos na fazenda. Podemos dizer que estes conflitos 

aconteceram devido a uma luta de interesses e espaços dentro da fazenda, que estavam sendo 

ameaçados pela nova conjuntura econômica e social. 

Encontramos, ainda, nos jornais os casos de roubos na fazenda de Santa Cruz, na qual 

o periódico apontou a participação dos libertos da fazenda, sendo esta mais uma das ações que 

apontou os jornais, em suas matérias que compreendia em brigas, mortes e roubos envolvendo 

os libertos. 
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Na noite de 19 do corrente tentaram penetrar nas casas de negócio de 

Manoel da Silva Dantas e de Antônio Cardoso Martins, ambas na Imperial 

Fazenda de Santa Cruz, estabelecendo-se para isso um pequeno arrombamento 

na parede dos fundos da primeira, não conseguindo o mesmo na outra, por 

terem sido os industriosos perseguidos pelo guarda-freio da estação da estrada 

de ferro, o qual ali rondava. O guarda não pôde reconhecer os dois indivíduos, 

que se achavam com grandes capotes, estando em noite escura. No dia 

seguinte, penetraram na casa de negócio de Rodrigues e Pereira, de onde 

retiraram uma mesa, que foi encontrada arrombada e distante do prédio, e de 

onde roubaram a quantia de 300$, um relógio de prata e uma corrente de 

nikel.
248

 

 

No ano de 1885, quatros anos antes da Proclamação da República, encontramos dados 

interessantíssimos sobre a Imperial Fazenda de Santa Cruz no jornal Almanack Administrativo 

Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro, descrevendo o curato de Santa Cruz. Buscaremos 

analisar estas informações para que possamos compreender como era a fazenda momentos 

antes da República, período no qual ela perderá suas características de uma fazenda 

escravista. Partiremos através dos dados apontados no quadro abaixo: 
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TABELA 16 – Serviços públicos e instalações comerciais em Santa Cruz em 1885 

Serviços e Instalações comerciais Quantidade 

Correios 01 

Instrução Pública 01 

Igreja Matriz 01 

Estrada de Ferro Dom Pedro II 01 

Serviço de Municipalidade contendo fiscal e um guarda 01 

Vacinador 01 

Matadouro Público e balança de gado 01 

Serviço de justiça contendo 4 juízes de paz, 1 escrivão, 2 oficiais de Justiça 01 

Serviço de polícia com 1 subdelegado, 2 substitutos e 9 inspetores de quarteirões 01 

Destacamento composto de 7 praças e 2 de cavalaria comandadas por 1 oficial 01 

Posto policial na Sepetiba composto por 2 praças de infantaria comandada por um cabo 01 

Açougue 01 

Agrimensor 01 

Barbeiros 02 

Serviço de bonde com a empresa Bond Itaguahyense 01 

Bondes marítimos e vias férreas de Santa Cruz a Parati 01 

Botequins 02 

Carpinteiros 07 

Deposito de bebidas 01 

Fábrica de charutos e cigarros 01 

Clube recreativo Dezessete de julho 01 

Comissários de gado 03 

Correeiros e seleiros 01 

Ferradores 02 

Ferreiros 02 

Hotel 01 

Kioskes 01 

Aluguel de carros e animais 01 

Lavradores 08 

Médico 01 

Negociantes 05 

Olarias 04 

Padarias 02 

Pedreiros 03 

Farmácia 01 

Pintor 01 

Sapateiro 02 

Fabricas de fusão de sebo 02 

Negócios de secos e molhados 17 

FONTE: Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro - 1885 

 



122 
 

 
 

Ao analisar estes dados, constatamos que a fazenda de Santa Cruz e o curato que 

ficavam localizado nas terras da fazenda, mantinham a estrutura de uma pequena cidade, 

possuía serviços postais, uma escola de ensino primário, uma igreja matriz, uma estrada de 

ferro que ligava ao centro do Rio de Janeiro, tendo três horários de ida e volta e um serviço 

policial de vigilância. Observa-se, também, que possuía uma grande quantidade de 

estabelecimentos comercias e serviços à comunidade Santa-Cruzense.  

No tocante aos anúncios de serviços oferecidos à comunidade, observando os nomes 

dos comércios e seus funcionários listados no almanaque, constatamos que não existiam 

libertos, aliás, em nenhum estabelecimento comercial foi encontrado atuação de libertos, 

levando-nos a questionar onde atuou esta grande quantidade de libertos existentes em Santa 

Cruz, após a sua liberdade. 

Continuando a análise da notícia deste jornal, ele nos ofereceu dados relativos à 

população da Imperial Fazenda de Santa Cruz, conforme tabela 17 abaixo:  

 

 TABELA 17 - População da Imperial Fazenda de Santa Cruz em 1885 

Habitantes 3.245 

Livres 2.964 

Libertos 1.179 

Escravos 281 

Eleitores 22 

Casados 102 

Viúvos 25 

Viúvas 76 

Mulheres com mais de 60 anos 46 

Homens com mais de 60 anos 32 

Velhos inutilizados 40 

Sabem ler e escrever 120 

FONTE: Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro - 1885 

 

Observamos que, mesmo após a liberdade de todos os escravos da fazenda de Santa 

Cruz, ainda existia escravidão naquela região. Conforme apontou o jornal, existia a 

quantidade de 281 escravos, que acreditamos serem propriedades de fazendeiros e foreiros 

dos arredores do curato.  
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O curato de Santa Cruz possuía um total de 3.245 habitantes, sendo 2.964 livres, e 

1179 libertos. A fonte não relatou qual era a origem dessas pessoas livres, mas podemos supor 

que se tratavam de pessoas ligadas ao comércio ou povoados próximos e fazendeiros da 

região ou mesmo imigrantes conforme afirmou Fridman
249

. Quando falamos curato, 

entendemos que ele compreendia toda a fazenda, porém, na notícia do jornal, ele separou as 

informações relacionadas à fazenda e outras ao curato; por isso podemos dizer que o curato 

ficava nas terras da fazenda, conforme observamos na figura 9, na qual consta a planta do 

Curato de Santa Cruz, no ano de 1885. 
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FIGURA 9: Planta do Curato de Santa Cruz em 1885 

 

FONTE: Planta do Curato de Santa Cruz de 1885 -  Autor Antônio Carlos Brandão, 

monocromático, escala 1:10000, com seta norte, papel canson telado, bom estado, medindo 

45,5cm x 34,5cm. Código: 0817. Localização: 04.05.817. Estado:  RJ.  Digitalizado. Arquivo 

Histórico do Exército Brasileiro. 
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O almanack, ao falar sobre os libertos, categorizavam-nos como “gente que passou da 

maior sujeição á mais ampla liberdade, é pacifica e obediente, porem orgulhosa!” A fonte 

nos diz que os libertos ganhavam a vida nos trabalhos de ganho, da cultura da mandioca, 

pesca e caça, sendo um dado questionável, pois, após sua alforria, os libertos sofreram muitas 

intervenções por partes dos administradores, no uso das terras pertencentes à fazenda. Era um 

total de 1179 libertos, sendo 425 mulheres, 258 homens e 496 crianças, na qual estes 120 

sabiam mal ler e escrever
250

. 

A estrutura urbana da fazenda era composta de 12 ruas, 1179 habitantes. No tocante as 

residências de Santa Cruz, a fazenda, em 1885, possuía 386 casas, que seriam moradia dos 

libertos da fazenda. Através da notícia do jornal conseguimos detectar os nomes das ruas das 

senzalas e o número de casas e com esses dados elaboramos a tabela 18. Constatamos, 

também, que o engenheiro que escreveu a planta sobre o curato omitiu a estrutura urbana das 

senzalas, só demonstrando a urbanização do curato conforme observamos na figura 9. 
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TABELA 18: Ruas, Casas e Habitantes das Senzalas da Imperial Fazenda de 

Santa Cruz em 1885. 

Ruas do Lado 

Oeste 

Senzalas Habitantes Ruas do Lado 

Leste 

Senzalas Habitantes 

Largo do Palácio ou 

Praça do Imperador 

30 99 Largo do Palácio 37 138 

Rua de Santa Isabel 39 112 Rua de São 

Januário 

21 69 

Rua de São 

Leopoldo 

56 162 Rua de São 

Francisco Xavier 

49 127 

Rua de Sant’ Anna 25 82 Rua de São 

Boaventura 

45 119 

Praça ou largo do 

Teatro 

6 14 Rua de São Pedro 

de Alcântara 

42 150 

- - - Rua de São 

Joaquim 

17 44 

- - - Rua de São 

Benedito 

 

19 63 

Total de 5 ruas Total de 

156 

Senzalas 

Total de 

469 

Habitantes 

Total de 7 ruas Total de 

230 

Senzalas 

Total de 

710 

Habitantes 

 FONTE: Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro - 1885 

Para melhor compreendermos como era a estrutura da fazenda, encontramos uma 

planta do povoado de Santa Cruz do ano de 1848, na qual ele descreveu por detalhes a 

estrutura da fazenda e as senzalas. Através desta planta podemos compreender como eram os 

arredores da sede da fazenda de Santa Cruz, que até o momento de 1885 mantinham suas 

características que foram omitidas na planta de 1885. 
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FIGURA 10: Planta do povoado de Santa Cruz em 1848. 

 

FONTE: Planta Corográfica de uma parte da província do Rio de Janeiro na qual se inclui a 

Imperial Fazenda de Santa Cruz – Cópia heliográfica, com nota explicativa, com seta norte, 

escala 1:200000, papel canson telado, bom estado, medindo 73cm x 70cm.  Código: 0813. 

Localização 04.05.813. Estado: RJ. Digitalizado. Arquivo Histórico do Exército Brasileiro. 

 

3.9 - Os libertos no início da República  

 

Com a instalação da República, em 15 de novembro de 1889, os bens pertencentes à 

família imperial, que estavam alocados na fazenda, foram leiloados. A fazenda passou a ser 

chamada Fazenda Nacional de Santa Cruz e, nos documentos observados, passou por novas 

mudanças administrativas. Buscaremos aqui entender qual foi o destino dos libertos após a 

Proclamação da República. 
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  Segundo o relatório do engenheiro João Cruvello Cavalcanti
251

, ele ficou incumbido 

de analisar a estrutura da fazenda e de dar uma utilidade pública a estas terras.  Constatou que 

a fazenda foi muito mal administrada e de pouco aproveitamento econômico. Apontou que 

Santa Cruz constava de um grande número de arrendamentos ilegais e que boa parte dos 

prédios e campos da fazenda estava sob a administração do ministério da guerra, inclusive as 

281 senzalas dos libertos
252

. 

Esta informação sobre o quantitativo das senzalas dos libertos, ou seja, 281, não 

condiz com o quantitativo do almanack de 1885, que constam de 386 senzalas, na qual 

podemos supor que foram demolidas 105 senzalas. Fridman, ao analisar o crescimento urbano 

de Santa Cruz, constatou um grande crescimento dos arrendamentos, o que gerou um 

decréscimo da sede da fazenda, acarretando em falta de moradias para os libertos que 

começaram a pagar aluguéis no valor de dois mil réis
253

.  

Cavalcanti descreveu, também, os destinos que foram utilizados os prédios da fazenda.  

O palácio foi utilizado para o alojamento do 5º regimento de cavalaria, o hospital foi ocupado 

e os terrenos ao lado do palácio foram utilizados para construção de baias. Acreditamos que 

estes terrenos ao lado do palácio foram as antigas senzalas, que foram demolidas. O campo do 

cercadinho, campo de São Marcos foram utilizados para invernada e linha de tiro
254

. 

Relatou, ainda, a grande quantidade de pedidos de desapropriação de prédios da 

fazenda para se constituírem casas dos oficiais do exército. Podemos perceber que Santa Cruz 

se tornou uma base militar. 

No mesmo relatório
255

, descreveu como estava em andamento o processo de 

demolição das antigas senzalas e de outros prédios no interior do palácio da fazenda no ano de 

1890, na qual elaboramos a tabela 19. 
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TABELA 19: Quantitativo de senzalas destruídas em 1890 

Ruas do Lado Oeste Total de 

senzalas 

Demolidas Ruas do Lado 

Leste 

Total de 

senzalas 

Demolidas 

Praça 15 de 

Novembro 

25 5 Praça 15 de 

Novembro 

38 1 

Santa Isabel 30 5 São Joaquim 13 2 

Largo do Teatro 8 8 São Benedito 14 3 

Rua de Sant Ana 32 5 São Januário 21 6 

Rua do Comercio 16 1 Rua do Fogo 39 - 

- - - Rua de Santa 

Tereza 

39 - 

- - - Rua de São 

Pedro 

39 4 

- Total 111 Total 24 - Total 203 Total 16 

FONTE: Relatório do Engenheiro João Cruvelo Cavalcanti de 23 de outubro de 1891. 

Ministério da Fazenda. Disponível em http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial 
 

Ao observarmos os periódicos, encontramos uma notícia acerca das ações da 

administração da fazenda que estavam repercutindo nos libertos e causou indignação por parte 

da população do curato. 

 

Fazenda de Santa Cruz - somos informados de que a comissão nomeada pelo 

ministro da fazenda para tratar da desapropriação dos terrenos e prédios 

pertencentes ao Estado está mostrando-se pouco generosa para com os 

libertos, que em número de 600 ali residem. Em sua maioria pobres, e sem 

recursos de espécie alguma, estes infelizes são forçados, quase que 

violentamente, a deixar as senzalas em que moram. Não nos parece digno o 

ato da aludida comissão, que não se condoem da sorte desses cidadãos, pois 

sabendo da penúria em que eles vivem, apenas deu-lhes 10 dias para se 

mudarem dos covis em que habitam. Temos recebido constantes reclamações 

contra esse inesperado mandado de despejo, e confiamos que depois da 

promessa do coronel Antônio Olímpio da Silveira, comandante do 5º 

regimento ali aquartelado, será dado um prazo maior aos libertos, afim de 

deixarem livres as referidas senzalas.
256

 

 

Através desta notícia, podemos perceber que ainda existiam na fazenda 600 libertos 

morando no interior das antigas senzalas. Mas, que, a partir do ano de 1891, foram despejados 

por ordem do ministro da fazenda. Ao analisarmos uma planta da Fazenda de Santa Cruz do 
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ano de 1892
257

, encontramos a divisão da área das senzalas, em 49 terrenos para 

arrendamentos, medindo em torno de 22 metros cada um
258

.  

Pesquisamos nos jornais e documentos oriundos da fazenda, se algum liberto se tornou 

foreiro ou arrendatário nas terras de Santa Cruz, mas, não encontramos dados nenhum. Vale 

observar que, após 1891, não encontramos nos jornais notícias sobre os libertos e nem sobre 

as antigas senzalas. Por isso, acreditamos que elas foram demolidas e os terrenos divididos em 

lotes para serem arrendados, conforme observamos, em diversas plantas topográficas, a 

inexistência das senzalas
259

. 

Após analisar este período de 1871 a 1891, constatamos que os libertos sofreram 

muitas retaliações para permanecerem nas terras da fazenda. Observamos que, até o período 

do Brasil Imperial, certo quantitativo de libertos permaneceu na fazenda apesar das grandes 

intervenções por parte da administração. 

Podemos ver que estas intervenções foram desde a proibição da caça e uso da terra até 

o pagamento de aluguel da moradia dos libertos. Direitos estes que eram garantidos a eles 

enquanto durou a escravidão em Santa Cruz. Segundo Foner
260

, que analisou o fim da 

escravidão nos Estados Unidos, apontou que muitos dos emancipados não receberam nada 

além de sua liberdade, ocasionando a retirada dos libertos das grandes fazendas ou a 

permanência destes por falta de opção. 

A partir disto, podemos dizer que, em Santa Cruz, os libertos não tiveram nada além 

de sua liberdade. Perderam suas roças, o direito à caça e a permanência nas senzalas, caso 

quisessem usufruir destes benefícios teriam que pagar aluguéis para ter o direito de usufruí-

los. 
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No período em que a Monarquia permaneceu, houve uma iniciativa por parte do 

imperador, como a fundação da escola mista, que atendeu aos escravos menores, dando uma 

educação primária e profissional. Mas, que durou pouco tempo, sendo desfeita com a 

Proclamação da República.  

 Com a instalação do governo republicano, constatamos que o restante dos libertos que 

ainda permaneciam na fazenda, fora despejado, por ordem do ministro da fazenda. Este fato 

dos libertos não permanecerem na fazenda, mostra que em Santa Cruz o processo pós- 

abolição foi diferente em relação as outras fazendas no interior do Brasil, onde os libertos 

permaneceram nas fazendas com o trabalho livre, conforme apontou Mattos.
261

  

Analisando esta questão sobre os libertos, podemos dizer também que um dos motivos 

pela não permanência destes da fazenda, foi devido a Santa Cruz estar destinada à pecuária, 

na qual não necessitava de uma grande quantidade de mão-de-obra e que a fazenda tinha 

também uma grande quantidade de arrendamentos. 

Após o ano de 1891, não encontramos fontes e indícios para onde se dirigiram os 

libertos de Santa Cruz. Mas, ao analisarmos o censo de 1891, encontramos as seguintes 

informações sobre o Curato de Santa Cruz, que acreditamos que os libertos ainda 

permaneciam nos arredores, vivendo de alguma maneira. 
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TABELA 20: Censo populacional de 1891 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Civil 

Homens Branco Solteiro -  1499; 

Homens Brancos Casados -  519; 

Homens brancos Viúvos -  63; 

Homens brancos Divorciados – 0; 

Homens pretos Solteiros - 874; 

Homens Pretos Casados – 184; 

Homens pretos viúvos – 51; 

Homens pretos divorciados 1; 

Homens Caboclos Solteiros – 463; 

Homens Caboclos Casados – 116; 

Homens Caboclos viúvos – 28; 

Homens Caboclos Divorciados – 0; 

Homens Mestiços Solteiros – 1467; 

Homens Mestiços Casados – 303; 

Homens Mestiços Viúvos – 53; 

Homens Mestiços Divorciados 1; 

 

Mulheres Brancas Solteiras -  1115; 

Mulheres Brancas Casadas -  424; 

Mulheres brancas Viúvas -  108; 

Mulheres brancas Divorciadas – 2; 

Mulheres pretas Solteiras - 863; 

Mulheres Pretas Casadas – 168; 

Mulheres pretas viúvas – 100; 

Mulheres pretas divorciadas 1; 

Mulheres Caboclas Solteiras – 530; 

Mulheres Caboclas Casadas – 101; 

Mulheres Caboclas viúvas – 33; 

Mulheres Caboclas Divorciadas – 0; 

Mulheres Mestiças Solteiras – 1432; 

Mulheres Mestiças Casadas – 308; 

Mulheres Mestiças Viúvas – 121; 

Mulheres Mestiças Divorciadas 1; 

Total de Mulheres – 5307 

Filhos  Legítimos 8808/ Ilegítimos 2050 Legitimado 79 

Expostos 2 

Total da População  Homens 5622 

Mulheres 5307 

Total 10,929 

FONTE: Censo Populacional de 1891. Disponível em 

http://downloads.ibge.gov.br/index.htm 

 

Ao observarmos o censo, constatamos que Santa Cruz cresceu muito 

demograficamente falando, tendo uma população de 10,929 habitantes e com grande 

concentração de mestiços e negros. 

 Ao analisarmos como foi o processo de liberdade dos escravos da nação na fazenda 

Piauí
262

, que também era uma fazenda da nação, constatamos que os mesmos processos e 

intervenções que passaram os escravos de Santa Cruz, os de Piauí também passaram. Houve a 

criação de uma colônia agrícola com o nome de São Pedro de Alcântara
263

, que tinha o intuito 

de reaproveitar as terras da fazenda e a inserção dos libertos no mercado de trabalho. Mas, 

constatamos também que esta colônia foi desativada com a República, ocasionando a 

expulsão dos libertos da fazenda Piauí. 
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Tentamos analisar, através dos periódicos e dos registros civis, se os libertos 

permaneceram em Santa Cruz e quais atividades realizaram. Mas não conseguimos, pois não 

encontramos, nos registros, indicações ou características que possamos constatar se eram os 

libertos. Mattos
264

 conseguiu realizar esta pesquisa no seu trabalho, pois, nos documentos 

analisados existia a descrição liberto no estado civil ou natural do indivíduo, característica 

esta que não conseguimos encontrar nas fontes analisadas. 

Apontamos, aqui, a lacuna que ficou após 1891, sobre o destino deste grupo 

populacional, que pode ser um foco de pesquisa para futuro pesquisadores. Vale ressaltar que 

após a Proclamação da República, Santa Cruz adquire novas características e nas pesquisas 

que realizamos não encontramos trabalhos analisando a Fazenda Nacional de Santa Cruz.  
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Conclusão 

 

Após concluirmos a análise sobre a escravidão e o processo de liberdade dos escravos 

de Santa Cruz, podemos dizer que, no decorrer da história administrativa da fazenda, Santa 

Cruz teve 27 administradores. Destes, 15 eram militares, 08 nobres, 02 sesmeiros, 01 

professor e 01 engenheiro. Constatamos que os militares tinham permanência duradoura nos 

cargos e que ficavam em torno de 10 anos na função. Os demais tiveram passagens rápidas 

pela fazenda, sendo exceção somente o senhor José Saldanha da Gama que era engenheiro. 

Por isto, acreditamos que a fazenda passou dos padres para os militares, devido serem eles um 

dos únicos profissionais da época habilitados para assumir tal função, sendo eles um grupo 

intelectualizado numa sociedade de iletrados. 

Constatamos, também, o uso indevido do patrimônio público e o abandono da fazenda, 

nas quais encontramos alguns administradores envolvidos nesta situação. Entre eles, temos 

Furtado de Mendonça e Antônio da Silva Rangel, sendo que ambos foram presos e seus bens 

sequestrados. Temos, ainda, um em grande destaque, Inácio José Garcia, que muito 

aproveitou de seu cargo, tendo privilégios políticos e econômicos na região. Garcia também 

foi processado e sofreu uma tentativa de assassinato e sua administração acabou com a sua 

morte, sendo ela um pouco suspeita para a época. No outro lado, temos administradores que 

souberam levar adiante suas ideias e ocasionaram algumas mudanças benéficas para a 

fazenda, entre eles Manoel Martins do Couto Reis e José Saldanha da Gama.  

Observamos os privilégios que os cargos administrativos da fazenda concediam aos 

funcionários. Vale destacar o cargo de administrador, sendo os vencimentos, na época, uma 

quantia favorável para a estrutura econômica. Destacamos, neste caso, Inácio José Garcia, que 

através de seu cargo, conseguiu ser eleito juiz de paz, vereador e subdelegado de Santa Cruz, 

e ainda exercendo outras atividades econômicas no curato. 
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Ao analisarmos os relatos de autoridades e pessoas que passaram por Santa Cruz, entre 

elas os viajantes Spix e Martius e o deputado Rafael de Carvalho, percebemos que todos 

relataram o estado de abandono da fazenda e sua pouca lucratividade. Contatamos também, 

que, no decorrer do século XIX, houve três tentativas de vendas das terras de Santa Cruz, em 

1788, 1804 e 1891, em todas não houve quem tivesse dinheiro suficiente para comprá-la 

inteira. 

 Ao verificarmos a escravaria momentos antes de sua liberdade, constatamos que ela 

possuía uma dinâmica própria baseada nos costumes e nos direitos adquiridos na antiga 

administração jesuítica e que, de alguma forma, foi mantida pelos administradores para 

manter uma relação entre a administração da fazenda e os escravos. Houve alguns 

administradores que tentaram romper esta dinâmica, entre eles Inácio José Garcia, sendo sua 

gestão marcada por grande turbulência entre os escravos e o administrador. 

Verificamos, entre a escravaria, um grupo de escravos que possuíam algumas regalias 

dentro da comunidade. Estes eram as escravas alugadas a si e os escravos com ofícios, que 

mantinham relações parentais, consanguíneas e econômicas com pessoas dentro e fora da 

fazenda. 

Ao analisarmos os dois administradores, Garcia e Saldanha, vemos que um teve sua 

relação com a escravaria marcada pelo intenso conflito de interesses, como foi o caso de 

Garcia. Na análise de Saldanha, constatamos um estabelecimento da ordem entre o 

administrador e os escravos, gerando certa tranquilidade dentro da fazenda. 

Ao nos aprofundarmos nas cartas de alforrias, verificamos uma predominância das 

mulheres dentro do grupo de libertos. Vale destacar a omissão de várias características dentro 

das cartas que poderiam melhor explicitar estes libertos. Nas cartas, somente encontramos 

dados relativos à idade e ao ofício. 

Ao analisarmos os ofícios, encontramos o de música, sendo ele o de maior quantidade 

entre as cartas. Percebemos que o ofício de música era de suma importância para a escravaria 

como para a fazenda e que esta prática musical vinha desde os tempos jesuíticos. 

Após a liberdade, constatamos que os libertos perderam muitos de seus direitos, que 

eram oriundos do período do cativeiro. Perderam suas roças, o direito à caça e tiveram que 
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pagar por suas senzalas. Contatamos que o governo imperial criou uma escola de ensino 

primário e profissional para atender aos menores libertos, mas, que durou pouco tempo, sendo 

fechada com a Proclamação da República. 

Observamos, também, através das plantas existentes da fazenda, que o curato de Santa 

Cruz estava passando por um processo de urbanização, com abertura de ruas, bueiros e praças, 

que estavam afetando a área central da fazenda e atingindo, de alguma forma, a moradia dos 

libertos, que foram obrigados, aos poucos, a se retirarem da fazenda. 

No ano de 1891, encontramos, ainda, morando nas senzalas um total de 600 libertos, 

mas que, por ordem do ministro da fazenda, foram despejados e as senzalas destruídas e 

divididas em lotes para arrendamentos. Não encontramos dados ou fontes que apontassem 

sobre a permanência dos libertos nas terras de Santa Cruz. Pesquisamos registros de 

casamentos, óbitos, batismos e também os periódicos, não encontrando nenhuma atuação 

deste grupo de pessoas. Acreditamos que, com a Proclamação da República, os últimos 

libertos que ainda existiam da fazenda foram expulsos e obrigados a morar nos arredores. 

Cabe aqui, descrever esta lacuna que ficou sobre o destino deste grupo de pessoas, na qual as 

fontes pesquisadas não apontam os seus destinos.   
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ANEXOS 

 

ANEXO A:  

Tabela dos Administradores e Superintendentes da Fazenda de Santa Cruz 

NOME PERÍODO PROFISSÃO/ TÍTULO/ FUNÇÃO 

José Correia Vasques 1759-1765 Militar- Tenente 

Domingos Furtado de Mendonça 1765-1768 Militar 

Brás da Silva Rangel 1768-1770 Sesmeiro 

Domingos Furtado de Mendonça 1770-1780 Militar 

Antônio da Silva Rangel 1780-1786 Sesmeiro 

Manoel Joaquim da Silva e Castro 1786-1790 Militar – Sargento 

Manoel Rodrigues Silvano 1790-1794 Militar – Sargento 

Manoel Martins do Couto Reis 1794-1804 Militar – Tenente Coronel - Engenheiro 

Marques de Aguiar 1804-1808 Vice-Rei 

Leonardo Pinheiro de Vasconcelos 1808-1815 Desembargador da Relação - Conselheiro 

Marquês de Aguiar 1815-1817 Conde – Marques 

Joaquim José de Azevedo 1817-1821 Visconde do Rio Seco 

Manoel Martins do Couto Reis 1821-1824 Militar – Tenente General - Engenheiro 

João da Cruz dos Reis 1822-1824 Militar – Capitão de Mar e Guerra 

Boaventura Delfim Pereira 1824-1829 Barão de Sorocaba 

João da Rocha Pinto 1829-1830 Conselheiro 

José Maria Velho da Silva 1830-1831 Funcionário da Imperial Câmara 

Francisco Manoel de Moraes 1831-1834 Militar – Tenente Coronel 

Francisco Gonçalves Fernandes Pires 1834-1846 Militar – Coronel 

Conrado Jacob Niemeyer 1846-1856 Militar – Coronel 

Inácio José Garcia 1856-1867 Militar – Capitão – Médico Cirurgião 

João da Gama Lobo Bentes 1867-1869 Militar – Major 

José Saldanha da Gama 1869-1872 Engenheiro - Botânico 

Pedro Fiel Monteiro Bitencourt 1872-1876 Escrivão - Professor 

Justiniano Galdino da Silva Pimentel 1876-1878 Militar – Marechal 

Antônio Henriques de Miranda Rêgo 1878-1887 Conselheiro 

Manoel Gomes Archer 1887-1889 Militar – Major - Comendador 
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ANEXO B:  

Façanhas Garcianas 

 

COMUNICADOS 

IMPERIAL FAZENDA DE SANTA CRUZ 

FAÇANHAS GARCIANAS 

Um costume inveterado na fazenda imperial de Santa Cruz, desde o tempo do Sr. D. 

João VI, consiste em os escravos, quando o monarca ali chega, acompanharem o coche desde 

o curral falso, a meia légua de distância, dando vivas estrondosas e dançando até se recolher 

ao palácio. 

O Sr. Garcia assentou que de uma vez havia de acabar semelhante uso tão enraizado; 

enfileirou os escravos desde o portão denominado da coroa até palácio (89 braças), homens de 

um lado, e mulheres do outro, para em silêncio receberem o monarca: ora, eles persuadidos e 

com razão, que semelhante procedimento, inteiramente alheio aos usos estabelecidos, era 

motivado para evitar as justas queixas dos maus tratamentos e crueldades contra eles 

exercidos, apenas avistarão o monarca, próximo ao marco de 11 léguas, apesar da disciplina 

do insigne comandante, romperão a forma, e se excederam em seus queixumes: avista deste 

resultado quem é o principal culpado?! 

O que, segundo nos afirmam, torna ainda mais singular esta aventura, é que a sua 

antiga predileta Chiquinha, filha do seu cozinheiro José Capitão, idade de 29 anos, grávida de 

sete meses, com outras da 7ª esquadra, que é, pelas jovens de que se compõe, a de sua 

particular estima, foram como cabeças de motim, lanhadas a vergalho, depois de encurraladas 

traiçoeiramente na casa do morro do ar, o que não obstou a que,  assim maltratadas, fugissem 

para virem de novo a São Cristóvão implorar misericórdia, e infelizmente abortando e sendo 

recolhida ao hospital da Quinta Imperial a dita escrava predileta. 

O estado em que se achou a fazenda é o mais lastimoso possível: o teatrinho das 

princesas imperiais transformando em subterrâneos com o título de granja, para guardar os 

cereais que foram todos achados em putrefação; o canal que servia a receber gêneros de 
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primeira necessidade e a exportar os produtos tanto da fazenda, como dos escravos, e de 

muitos moradores, em completa ruina, e até o telheiro, que abrigava os escaleres, demolido, e 

estes de todos inutilizados, e isto não obstante haverem-se gasto 8:000$000 nos reparos de um 

iate, comprado anteriormente, por menos de metade, de 32 toneladas, que navegavam entre a 

corte e aquele local. 

O lindo mirante da pedreira abandonado, sem assoalho e sem portas, entregue, no 

meio do mato, aos ratos e morcegos, de maneira a ser preciso mandar abrir caminho para o 

monarca passar; o cemitério sem portão com os muros caídos, sendo os cadáveres expostos 

aos porcos, aos cães e as capivaras; as valas em completa obstrução, a até, desgraçadamente, 

sem o tal Sr. Garcia saber declarar qual a sua extensão, seu começo e seu desaguadouro, nem 

os locais e grandeza dos enormes rombos nos marchões, de propósito cheios de mato para a 

eles não poder chegar. 

Os campos alagados e cheios de tiririca, e o gado de todo o gênero quase extinto: tais 

são as façanhas do insigne atual administrador geral. 

O hospital, para mostrar roupa, esteve dois dias antes, sem interrupção da noite, as 

costureiras em casa do Sr. Garcia a prepará-la, mas, infelizmente, foi isto logo conhecido por 

não haver tempo de se lavar, nem se achar o depósito fornecido. 

A botica, dois dias antes, estava totalmente desprevenida, mas, felizmente o novo 

fornecedor da casa, irmão do Sr. Jacobina, teve meios de fazer chegar o reforço a tempo de 

ocultar a falta. 

O caldeirão dos menores, que outrora supria com abundância a 200 e remediava a 300, 

nem para 60 atualmente chega e até enganarão o monarca dizendo-lhe fornecerem de alimento 

diário o dobro do que realmente (exceto neste dia de exame) se forneceu. 

As desobrigas da quaresma, que outrora eram religiosamente cumpridas, os 

casamentos que tanto se protegiam, tudo desapareceu com o grave escândalo da moral e da 

religião. 

  O cercadinho, que, desde 1808, tanta atenção mereceu, contendo recordações de muito 

respeito, foi abandonado; o labirinto e arvores frutíferas arrancadas e o mesmo aconteceu com 



151 
 

 
 

o estabelecimento do leme, onde se colhiam, anualmente, já 16 arrobas de chá acreditado no 

mercado; a criação de abelhas e as amoreiras estão extintas. 

O músico Antônio, que tocava flauta, a quem Sua Majestade Imperador mandou 

passar carta de alforria e outras disposições ordenadas, ainda não tiveram o devido 

cumprimento. 

A escrituração foi encontrada em estado miserável e a respeito do dinheiro do cofre, 

isso é escusado falar. 

A instrução primária masculina do curato, da qual o Sr. Garcia, infelizmente, é 

delegado, não merece mais as atenções de outrora e a feminina desapareceu, apesar dos 

esforços do seu digno professor, vítima de injustas e contínuas perseguições. 

A criação das galinhas sem pintos, nem ovos e os instrumentos aratórios vindos da 

França, inclusive cabos de enxada e máquina de fazer tijolos, que não tem podido há quatro 

anos ter aplicação foram objeto de bem merecida censura. 

A plantação da mandioca e da cana, da qual nada soube satisfazer as perguntas do 

Exm. Ministro do Império, como nos consta; a sua engenhoca de aguardente, os seus 

privativos e exclusivos currais de gado lanígero e porcos, a aparência de cemitério em todas 

as suas obras nas imediações do palácio, causaram riso, se não fosse repugnante o riso para 

um ato tão sério. 

As esmolas que Sua Majestade Imperador destinou aos pobres foram quase, 

exclusivamente, assim nos afirmam para os moradores de Sepetiba, que, em carga serrada, 

votaram em sua chapa. 

Os pais dos escravos fugidos são muitas vezes obrigados a pagar os serviços quando 

não declaram o local em que estão ocultos os filhos, e quando lhe convém fazem os trabalhar 

em dias reservados aos mesmos escravos, seu único recurso para comer e vestir, lhe dá jornal 

mui diminuto ou lhes entrega em compensação os serviços de escravos velho, doentes e 

aleijados, e ainda acresce a este vexame mataram lhe para o hospital os porcos que com 

grande custo criam para seu alimento em dias festivos. 
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    As roças lhe tem sido extorquida sem a menor indenização, e o que parece incrível 

proíbe aos empregados de se reunirem de noite, e terem entre si relações de amizade?! 

Ultimamente para fazer chegar as demissões quase ao número de 40, foi demitido João 

Caniço de Pontes, moço de boa conduta, carregado de numerosa família, por motivos tão 

pueris que admiram dessem causa a semelhança crueldade. 

Ora, a vista destas e de outras semelhantes façanhas do Sr. Garcia, e que não relatamos 

para nós não tornarmos enfadonhos, quais são, dignos, os serviços deste administrador geral 

interino. Tesoureiro, encarregado da caudelaria, delegado da instrução primária e subdelegado 

de polícia? Respondam para ao menos contentar. 

O ASMODEO DE MOLETAS 

FONTE: JORNAL O CLAMOR PÚBLICO DE 24 DE OUTUBRO DE 1860. 

BIBLIOTECA NACIONAL. 
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ANEXO C:   

O Sr. Coronel Conrado Jacob de Niemeyer e a Imperial Fazenda de Santa Cruz. 

 

O jornal do Comercio de ontem deu notícias de que o Sr. Coronel Conrado está 

nomeado oficial da repartição das terras públicas. Com esta nomeação tem ele de deixar a 

superintendência da imperial fazenda de santa cruz, que exerceu durante 8 anos e tantos meses 

Sem querermos censurar a administração do Sr. Pires à quem substituiu o Sr. coronel 

Conrado, cumpre-nos, todavia, em bem da verdade, dizer que, quando este senhor assumiu o 

exercício daquele emprego, a imperial fazenda de santa cruz não estava no pé que atualmente 

acha. 

As poucas senzalas que na fazenda existiam então quase geralmente cobertas de palha, 

e hoje não se encontra uma só, das muitas mandadas construir pelo Sr. Conrado, que não seja 

coberta de telha. 

A este importante serviço prestado em favor de uma escravatura na sua maioria 

laboriosa e honesta, acrescem outros de não melhor quilate, que passamos a esboçar de leve. 

A conclusão do palácio, que, com as importantes obras recentemente nele feitas, 

oferece uma das mais aprazíveis e vastas residências para o Augusto Monarca Brasileiro, e 

sua imperial família. O melhoramento e esgoto dos pastos. O aperfeiçoamento da importante 

olaria da fazenda. A construção de um belo teatrinho. 

A abertura de um canal,  cujas aguas são fornecidas pela vala do Itá a qual tem a 

extensão de 5,800 braças, oferecendo franca navegação á sirga e á vela, tendo de largura 

média 3,500 braças até junto ao hospital da fazenda em uma caldeira que tem 16 braças de 

largo e vinte de cumprido; serviço este de grande vantagem para a fazenda, por isso que de 

diferentes lugares tais como Itaguaí, Sepetiba, Pedra e Paraty, abordam ali canoas carregadas 

de diferentes gêneros que são vendidos por baixo preço aos moradores do curato, e a 

numerosa escravatura da fazenda, que sobe de 2,200 pessoas. A construção de uma muralha, 

que cercando as senzalas, tem diferentes portões por todos os lados, e um de bela construção 
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fronteiro a casa de residência do superintendente. O melhoramento e aperfeiçoamento da 

música vocal e instrumental da fazenda, serviço este que o Sr. Conrado incumbiu a um dos 

nossos mais acreditados maestros, o Sr. José Joaquim Goyano.  Por vezes assistimos ali a 

representações líricas, e tivemos de admirar, não só a vontade de ferro do Sr. Conrado, como 

a aturada e evangélica paciência do Sr. Goyano, que era mesmo tempo o regente da orquestra, 

o ensaiador, o contrarregra e o ponto da companhia! Si não ouvimos Chartons, La Gruas e 

Casalonis ouvimos uma escrava cantar, e um baixo (também escravo), desempenhar papeis 

dificultosos, pronunciando ambos sofrivelmente a bela língua do imortal Tasso! Para a 

orquestra então não há elogios que bastem. 

A construção de um rancho de telha com 60 palmos de comprido e 40 de largura, que 

serve de abrigo a muitas canoas que dos já citados lugares e até da província de São Paulo vão 

comerciar ali. 

A de um grande mirante de alvenaria de forma octógona, inscrito em círculo de 50 

palmos de raio, a 400 braças de distância reta do palácio, donde se avista o mar e parte da 

fazenda em todos os sentidos até grande distância, havendo para ele um caminho cômodo para 

toda a sorte de transporte, tendo acima do nível da preamar 22 braças. 

A plantação do chá que excede 24,000 pés, que produzem anualmente cerca de 12 

arrobas. E finalmente, além de muitos outros trabalhos de não menor vulto, o melhoramento 

do serviço do hospital, o fornecimento de sua botica; e a criação de uma ucharia para as 

crianças menores. 

Oito anos e tantos meses, repetimos, exerceu o Sr. Conrado o intricado e laborioso 

emprego de superintendente da fazenda de Santa Cruz, e durante tão longo espaço de tempo 

não empregou ele uma só vez meios fortes para chamar a ordem a numerosa escravatura que 

administrava, porque o Sr. Conrado era pai e não carrasco dela! E tanta estima, respeito e 

consideração lhe merecia o Sr. Conrado que quando voltou de Pernambuco, onde foi 

temporariamente prestar mais um serviço importante ao País, em princípios do ano, deu-lhe 

ela provas não equivocadas de verdadeira e sincera amizade que lhe consagrava. Fomos 

testemunhas oculares da recepção que teve o Sr. Conrado dos empregados e dos escravos da 

fazenda, e vimos o prazer com que estes o acolheram, quando apareceu: os vivas e os foguetes 



155 
 

 
 

que soltaram, as flores que lhe atiraram e os abraços e lagrimas de contentamento com que o 

receberam! 

Certo estamos também de que o Sr. Conrado deixa saudosos a muitos, senão a todos 

os empregados da fazenda, cujas sortes melhorou, contribuindo para que seus ordenados 

fossem elevados, e proporcionando-lhes outras vantagens de que não gozavam antes da sua 

administração da qual se retira só com a glória de ter criado mais amigos e de ter haver bem 

servido S.M. o Imperador, nosso adorado monarca, que, por certo, não deixará de remunerar 

devidamente, como só é, os valiosos serviços prestados pelo Sr. coronel Conrado Jacob de 

Niemeyer á Imperial Fazenda de Santa Cruz. 

FONTE:  JORNAL CORREIO DA TARDE – SEGUNDA FEIRA, 25 DE FEVEREIRO 

DE 1856. BIBLIOTECA NACIONAL 
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ANEXO D:  

 

 

Decreto Nº 4815 - De 11 de novembro de 1871. 

Das instruções para execução do art 6. $ 1, da lei nº 2040 de 28 de setembro próximo 

passado, os escravos pertencentes á nação, manda a princesa imperial regente, em nome do 

Imperador o senhor D. Pedro II, que na execução do referido artigo e parágrafo se observem 

as instruções que com este baixam, assinadas pelo visconde do Rio Branco, conselheiro de 

Estado, senador do império, presidente do conselho de ministros, ministro e secretário de 

Estados dos negócios da Fazenda e presidente do tribunal do tesouro nacional, que assim o 

tenha entendido e faça executar, Palácio do Rio de Janeiro, em onze de novembro de mil 

oitocentos setenta e um, quinquagésimo da independência e do império. Princesa Imperial 

Regente. Visconde do Rio Branco. 

 

Instruções a que se refere o decreto desta data, para execução do art. 6, $1, da lei nº 

20140 de 28 de setembro de 1871. 

Art. 1º Passar- se há carta de liberdade a cada um dos escravos que pertencerem ao 

domínio do Estado, e que a lei nº 2040 de 28 de setembro último, art.6, $ 1, mandou declarar 

libertos. 

As ditas cartas serão assinadas, na corte pelo ministro da fazenda, e nas províncias 

pelos presidentes respectivos, conforme os modelos juntos a estas instruções. 

As dos menores serão confiadas á guarda de suas mães ou pais, se existirem, e na falta 

destes serão remetidas ao juiz de órfãos do termo, que as fará arquivar no cartório do 

respectivo escrivão para serem entregues, por ordem do mesmo juiz, quando os ditos libertos 

atinjam á maioridade. 
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Art. 2º Haverá na diretoria geral das rendas do tesouro nacional um registro de todas as 

cartas de liberdade, que deverão ser passadas em conformidade do artigo antecedente: e nas 

tesourarias de fazenda registros especiais das que forem passadas nas províncias, remetendo-

se destas relações circunstanciadas para o assentamento que incumbe á sobredita repartição 

central do tesouro. 

Art. 3º Estes libertos poderão continuar nos mesmos serviços em ora se acham 

empregados, sob as condições que corresponderem ao seu novo estado civil. 

O governo fixará os salários ou vantagens dos que servirem em estabelecimentos 

públicos, e assim procederão os presidentes de províncias, sobre informação dos inspetores 

das tesourarias de Fazenda, a respeito dos que se acham nas fazendas nacionais do Piaui, 

Maranhão e Pará , enquanto não tiverem estas outro destino. 

Art. 4º O  Presidente da província de Piaui providenciará, do mesmo modo que se 

prescreve no art.3º, relativamente aos libertos que se acharem nas fazendas Canindé, que 

foram dadas em patrimônio á Serenissima Princesa a Senhora D. Januária, Condessa 

d`Aquila, precedendo o necessário acordo com o administrador das ditas fazendas. 

Art. 5º Será permitido aos referidos libertos procurarem outra ocupação útil que mais 

lhe convenha, uma vez que o façam mediante autorização do presidente da província, 

diretamente ou por delegação sua, e com ciência do juiz de órfãos do lugar, conforme as 

disposições combinas dos $$ 1 e 5 do art. 6º da lei. 

Art. 6º Os filhos seguirão o destino das mães ou pais, sendo só permitida a separação 

dos maiores de 12 anos, quando não seja possível a reunião de toda família. 

Art.7º Os presidentes das províncias regularão a disciplina a que devam ficar sujeitos 

os libertos que permanecerem nas fazendas do Estado e nas de Canindé, tendo muito em vista 

a educação dos menores e a instrução necessária a todos. 

Art. 8º Os presidentes das Provincias do Piaui, Maranhão e Pará dirigirão, com a maior 

brevidade possível, ao ministério da Fazenda um relatório circunstanciado do modo por que 

forem executadas estas instruções provisórias; e proporão ao mesmo tempo as providencias 

que lhes pareçam mais convenientes a bem dos libertos, e sobre o destino que devam ter as 
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fazendas nacionais, considerando a conveniência do arrendamento ou alienação destas. Rio de 

Janeiro, 11 de Novembro de 1871. – Visconde do Rio Branco.  
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ANEXO E: 

Lei N. 2040 – De 28 de Setembro de 1871. 

Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data desta lei, 

libertos os escravos da Nação e outros, e providencia sobre a criação e tratamento daqueles 

filhos menores e sobre a libertação anual de escravos. 

A princesa Imperial Regente em nome de Sua Majestade o Imperador o Senhor D. Pedro II, 

faz saber a todos os súditos do imperador que a assembleia geral decretou e ela sancionou a 

lei seguinte: 

Art. 1.º Os filhos da mulher escrava, que nascerem no Império desde a data desta lei, serão 

considerados de condição livre. 

$ 1.º Os ditos filhos menores ficarão em poder e soba autoridade dos senhores de suas mães, 

os quais terão obrigação de cria-los e trata-los até a idade de oito anos completos. 

Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção, ou de receber do 

Estado a indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 

anos completos. 

No primeiro caso o governo receberá o menor, e lhe dará destino, em conformidade da 

presente lei. 

A indenização pecuniária acima fixada será paga em títulos de renda com o juro anual de 6%, 

os quais se considerarão extintos no fim de 30 anos. 

A declaração do senhor deverá ser feita dentro de 30 dias, a contar daquele em que o menor 

chegará a idade de 8 anos e, se a não fizer então, ficará entendido que opta pelo arbítrio de 

utilizar-se dos serviços do mesmo menor. 

$ 2.º Qualquer desses menores poderá remir-se do ônus de servir, mediante prévia 

indenização pecuniária, que por si ou por outro ofereça ao senhor de sua mãe, procedendo-se 

à avaliação dos serviços pelo tempo que lhe restar preencher, se não houver acordo sobre o 

quantum da mesma indenização. 
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$ 3.º Cabe também aos senhores criar e tratar os filhos que as filhas de suas escravas possam 

ter quando aquelas estiverem prestando serviços. 

Tal obrigação, porém, cessará logo que findar a prestação dos serviços das mães. Se estas 

falecerem dentro daquele prazo, seus filhos poderão ser postos à disposição do governo. 

$ 4.º Se a mulher escrava obtiver liberdade, os filhos menores de oito anos, que estejam em 

poder do senhor dela por virtude do $ 1.º, lhe serão entregues, exceto se preferir deixa-los, e o 

senhor anuir a ficar com eles. 

$ 5.º No caso de alienação da mulher escrava, seus filhos livres, menores de 12 anos, a 

acompanharão, ficando o novo senhor da mesma escrava sub-rogado nos direitos e obrigações 

do antecessor. 

$ 6.º Cessa a prestação dos serviços dos filhos das escravas antes do prazo marcado no $4.º, 

se, por sentença do juízo criminal, reconhecer-se que os senhores das mães os maltratam, 

infligindo-lhes castigos excessivos. 

$ 7.º O direito conferido aos senhores no $ 4.º transfere-se nos casos de sucessão necessária, 

devendo o filho de a escrava prestar serviços á pessoa a quem nas partilhas pertencer a mesma 

escrava. 

Art. 2.º O governo poderá entregar a associações por ele autorizadas os filhos das escravas, 

nascidos desde a data desta lei, que sejam rendidos ou abandonados pelos senhores delas, ou 

tirados do poder destes em virtude do art.1.º $6.º. 

$ 1.º As ditas associações terão direito aos serviços gratuitos dos menores até a idade de 21 

anos completos e poderão alugar esses serviços, mas serão obrigadas: 

1.º A criar e tratar os mesmos menores. 

2.º A constituir para cada um deles um pecúlio, consistente na quota que para este fim for 

reservada nos respectivos estatutos. 

3.º A procurar-lhes, findo o tempo de serviço, apropriada colocação. 

$ 2.º As associações de que trata o parágrafo antecedente serão sujeitas à inspeção dos juízes 

de órfãos, quanto aos menores. 
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$ 3.º A disposição deste artigo é aplicável às casas de expostos, e as pessoas a quem os juízes 

de órfãos encarregarem a educação dos ditos menores, na falta de associações ou 

estabelecimentos criados para tal fim. 

 $ 4.º Fica salvo ao governo o direito de mandar recolher os referidos menores aos 

estabelecimentos públicos, transferindo-se neste caso para o Estado as obrigações que o $ 1.º 

impõe ás associações autorizadas. 

Art. 3.º Serão anualmente libertados em cada província do império tantos escravos quantos 

corresponderem a quota anualmente disponível do fundo destinado para a emancipação. 

$ 1.º O fundo da emancipação compõe-se: 

1.º Da taxa de escravos. 

2.º Dos impostos gerais sobre transmissão de propriedade dos escravos. 

3.º Do produto de seis loterias anuais, isentas de impostos, e da décima parte das que forem 

concedidas de ora em diante para correrem na capital do  império. 

4.º Das multas impostas em virtude da lei. 

5.º Das quotas que sejam marcadas no orçamento geral e nos provinciais e municipais. 

6.º De subscrições, doações e legados com esse destino. 

$ 2.º As quotas marcadas nos orçamentos provinciais e municipais, assim como as 

subscrições, doações e legados com destino local, serão aplicadas á emancipação nas 

províncias, comarcas, municípios e freguesias designadas. 

Art. 4.º É permitido ao escravo a formação de um pecúlio com o que lhe provier de doações, 

legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, obtiver do seu trabalho e 

economias. O governo providenciará nos regulamentos sobre a colocação e segurança do 

mesmo pecúlio. 

$ 1.º Por morte do escravo, metade do seu pecúlio pertencerá ao cônjuge sobrevivente, se o 

houver, e a outra metade se transmitirá aos seus herdeiros, na forma da lei civil. 
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Na falta de herdeiros, o pecúlio será adjudicado ao fundo de emancipação de que trata o art.3º 

. 

 $ 2.º o escravo que , por meio de seu peculio, obtiver meios para indenização de seu valor, 

tem direito a alforria. Se a indenização não for fixada por acordo, o será por arbitramento. Nas 

vendas judiciais ou nos inventários o preço da alforria será o da avaliação. 

$ 3.º E, outrossim, permitido ao escravo, em favor de sua liberdade, contratar com terceiro a 

prestação de futuros serviços por tempo que não exceda de sete anos, mediante o 

consentimento do senhor e aprovação do juiz de órfãos. 

$ 4.º O escravo que pertencer a condomínios, e for libertado por um destes, terá direito á sua 

alforria, indenizando os outros senhores da quota do valor que lhes pertencer. Esta 

indenização poderá ser paga com serviços prestados por prazo não maior de sete  anos, em 

conformidade do paragrafo antecedente. 

$ 5.º A alforria com a clausula de serviços durante certo tempo não ficará anulada pela falta 

de implemento da mesma clausula, mas o liberto será compelido a cumpri-la por meio de 

trabalho nos estabelecimentos públicos ou por contratos de serviços a particulares. 

$ 6.º As alforrias quer gratuitas, quer a titulo oneroso, serão isentas de quaisquer direitos, 

emolumentos ou despeszas. 

$ 7.º Em qualquer caso de alienação ou transmissão de escravos é proibido, sob pena de 

nulidade, separar os cônjuges, e os filhos menores de 12 anos, do pai ou mãe. 

$ 8.º Se a divisão de bens entre herdeiros ou sócios não comportar a reunião de uma família, e 

nenhum deles preferir conserva-la sob seu domínio, mediante reposição da quota parte dos 

outros interessados, será a mesma família vendida e o seu produto rateado. 

$ 9.º Fica degorada a Ord. Liv. 4.º, tit. 63, na parte que revoga as alforrias por ingratidão. 

Art. 5.º Serão sujeitas á inspeção dos juízes de órfãos as sociedades de emancipação já 

organizadas e que de futuro se organizarem. 

Paragrafo Único. As ditas sociedades terão privilégio sobre os serviços dos escravos que 

libertarem, para indenização do preço da compra. 
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Art. 6.º Serão declarados libertos: 

$ 1.º Os escravos pertencentes á nação, dando-lhes o governo a ocupação que julgar 

conveniente. 

$ 2.º Os escravos dados em usufruto á Coroa. 

$ 3.º Os escravos de heranças vagas. 

$ 4.º Os escravos abandonados por seus senhores. 

Se estes os abandonarem por inválidos, serão obrigados a alimentá-los, salvo o caso de 

penúria, sendo os alimentos taxados pelo juiz de órfãos. 

$ 5.º Em geral os escravos libertados em virtude desta lei ficam durante cinco anos sob 

inspeção do governo. Eles são obrigados a contratar seus serviços sob pena de serem 

constrangidos, se viverem vadios, a trabalhar nos estabelecimentos públicos. 

Cessará, porem, o constrangimento do trabalho sempre que o liberto exibir contrato de 

serviço. 

Art. 7.º Nas causas em favor da liberdade: 

$ 1.º O processo será sumario. 

$ 2.º Haverá apelações ex-oficio quando as decisões forem contrarias á liberdade. 

Art. 8.º O governo mandará proceder á matricula especial de todos os escravos existentes  no 

império, com declaração do nome, sexo,, estado, aptidão para o trabalho e filiação de cada 

um, se for conhecida. 

$ 1.º O prazo em que deve começar e encerrar-se a matricula será anunciado com a maior 

antecedência possível por meio de editais repetidos, nos quais será inserta a disposição do 

parágrafo seguinte. 

$ 2.º Os escravos que, por culpa ou omissão dos interessados, não forem dados á matricula até 

um ano depois do encerramento desta, serão por este fato considerados libertos. 

$ 3.º Pela matricula de cada escravo pagará o senhor por uma vez somente o emolumento de 

500 réis, se o fizer dentro do prazo marcado, e de 15000 se exceder o dito prazo. O produto 
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deste emolumento será destinado ás despesas da matricula e o excedente ao fundo de 

emancipação. 

$ 4.º Serão também matriculados em livro distinto os filhos da mulher escrava que por esta lei 

ficam livres. 

Incorrerão os senhores omissos, por negligencia, na multa de 400$ a 200$, repetidas vezes 

quantos forem os indivíduos omitidos, e, por fraude, nas penas do art. 179 do código criminal. 

$ 5.º Os párocos serão obrigados a ter livros especiais para registro dos nascimentos e óbitos 

dos filhos das escravas, nascidos desde a data desta lei. Cada omissão sujeitará os párocos á 

multa de 100$000. 

Art. 9.º O governo em seus regulamentos poderá impor multas até 100$ e penas de prisão 

simples até um mez. 

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida lei 

pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O 

secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas a faça 

imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, aos vinte e oito de setembro 

de mil oitocentos setenta e um, quinquagésimo da Independência e do Império.  

PRINCESA IMPERIAL REGENTE.  

Theodoro Machado Freire Pereira da Silva.  

 


