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Resumo 

 

Este trabalho propõe uma análise da sociedade escravista de São Paulo do Muriaé na 

segunda metade do século XIX, levando em consideração as relações estabelecidas por 

meio dos batismos e casamentos, a fim de esclarecer como os comportamentos sociais 

moldaram os padrões e representaram a sociedade local. Tendo como quadro estrutural 

uma economia cafeeira incipiente na Zona da Mata mineira, os principais objetivos do 

trabalho são: demonstrar o perfil da sociedade que se formou; como se constituíam os 

laços de parentescos religiosos e afetivos, considerando os escravos não apenas como 

força de trabalho ou instrumento mercantil, mas como agentes ativos da sociedade e, por 

fim, entender quem eram os membros em destaque da sociedade muriaeense, e o que lhes 

galgava a evidência social. Para a realização da presente pesquisa, foram utilizados 

registros paroquiais de batismo e casamento, o recenseamento de 1872 e de 1890, lista 

nominativa e  inventários post mortem. O recorte cronológico proposto para o trabalho 

corresponde às datas iniciais presentes nas fontes paroquiais, de1852 até o ano final da 

escravidão, 1888. 
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Abstract 

 

This research proposes an analysis of the slave society of São Paulo do Muriaé in the 

second half of the nineteenth century, taking into account the relations established 

through baptisms and marriages, in order to clarify how social behaviors shaped the 

patterns and represented the local society. As a structural framework an incipient coffee 

economy in the Zona da Mata mineira, the main objectives of the research are, to 

demonstrate the outline of the society was formed, how the bonds of religious and 

affective kinship was constituted, considering the slaves not only as labor force or 

commercial instrument, but as active agents of society, and finally, to understand who 

were the prominent members of the society of  São Paulo do Muriaé, and what ensured 

them with social evidence. For the accomplishment of the present research, were used 

parish registers of baptism and marriage, the census of 1872 and of 1890, nominative lists 

and post mortem inventories. The chronological timeline proposed for this research 

correspond to the initial dates present in the parish files, 1852, until the last year of 

slavery, 1888. 

 

Key words: Minas Gerais; Slavery; Social relationships. 
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Introdução 

 O estudo da história regional e local tem estado em voga na historiografia 

brasileira. Com a abordagem de temas como história das famílias, escravidão, história 

agrária, econômica, política entre outras, buscam-se, através de suas interpretações 

contribuir para um melhor alcance da história colonial e imperial do Brasil. 

 Devedoras dos Annales e das correntes inovadoras do século XX, a História 

Regional e Local, colaboram ao se apresentar como mais que validação de uma História 

Geral, uma vez que por meio dos estudos regionais são capazes de acompanhar e 

compreender processos e desenvolvimentos de forma mais personalizada. O olhar 

pormenorizado pode ocorrer sob diferentes perspectivas de quem analisa. Os motivos 

podem ser variados, envolvendo questões nostálgicas, familiares, turísticas e acadêmicas. 

Segundo Kate Tiller1, “others have taken up local history as part of the commercialization 

of heritage, making it into some kind of theme park, some kind of pseudo-experience, 

some kind of compensation for modernization, some kind of escapism.” Entendemos 

assim, que as motivações apresentam-se diversas e suas contribuições podem ser 

entendidas por âmbitos que extrapolam o acadêmico. 

 A historiografia europeia em meados do século XX, caracterizou-se pelo 

envolvimento definido por Maria Yeda Linhares como uma concepção de história que 

buscava fugir da explicação nacional, institucional e política para averiguar, por meio de 

diversas fontes, as realidades locais e regionais, de homens e mulheres dos mais variados 

comportamentos, realidades e condições sociais, fossem eles notórios ou anônimos.2 O 

ideal das novas pesquisas era adentrar as sociedades analisadas a fim de entendê-las em 

suas variadas composições, discernindo sobre suas especificidades. 

 Segundo Sandra Donner, uma das grandes questões que envolvem a História 

Local diz respeito aos seus autores, que muitas vezes são amadores.3 Memorialistas, 

diletantes, intelectuais, letrados e outras referências cabem a essas pessoas se que dedicam 

a relatar e estudar sua localidade, mas que não são reconhecidos pela academia praticantes 

                                                           
1 TILLER, K. MACCLANCY, J. HEY, D. SAMUEL, R. Perspectives on English Local History. Bilbao, 

Univesidad del Pais Vasco, 1993. P. 53. 
2LINHARES, Maria Yeda Leite. História Agrária. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo 

(Orgs.) Domínios da História. Ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Ed Campus: 1997. P. 245 
3 DONNER, Sandra Cristina. História Local: discutindo conceitos e pensando na prática. A história das 

produções no Brasil. XI Encontro Estadual de História. Universidade Federal do Rio Grande. ANPUH-

RS 2012. P. 227. 
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do ofício historiador. Isso se dá frequentemente pois esses pesquisadores não explicitam 

métodos e princípios teóricos em seus trabalhos, além de não dialogarem com produções 

e profissionais da área. Em geral, suas obras são apresentadas como versões “definitivas”, 

como o “resgate necessário” da história esquecida de um determinado lugar, sem 

considerado rigor acadêmico.   

 Por outro lado, há que se reconhecer que mesmo que não apresente teor 

acadêmico, as informações levantadas por esses history makers são de grande valia em 

casos em que as fontes já foram perdidas pela ação do tempo, ou má intenção 

administrativa de instituições públicas, situação comumente vista por pesquisadores no 

Brasil, ou mesmo, aquelas que se encontram sob tutela particular. Nesses casos, os dados 

coletados, descritos e narrados pelos cronistas locais são os meios capazes de revelar 

informações consideradas perdidas ou inexistentes.  

 Observamos ser uma realidade próxima à pesquisa desenvolvida, pois muito dos 

primórdios da localidade estudada no presente trabalho não consta em relatórios 

provinciais, nem pertencem a arquivos públicos. Foi por meio de estudiosos locais, que 

nos foi possível alcançar informações específicas a respeito da organização e demarcação 

do que viria a ser São Paulo do Muriaé. Dadas as devidas reservas, utilizamo-nos de dados 

encontrados em efemérides e revistas locais, escritas entre as décadas de 1970 e 1990, de 

publicação particular, disponíveis atualmente online4 pela prefeitura, por tratarem-se de 

exemplares antigos e caros ao interesse público. 

 As efemérides utilizadas por nós como fontes revelam narrativas muitas vezes 

escritas de forma laudatória, sem menção da origem daquele fato ou da informação 

descrita. Além disso, demostram o interesse e até mesmo uma paixão pela história local, 

devido ao romantismo com que os acontecimentos foram narrados. Todavia, acreditamos 

serem esses informes relevantes, uma vez que acrescentam detalhes pormenorizados de 

momentos que não nos é possível mais alcançar. No tocante aos autores dessas memórias, 

notamos que são todos nascidos em Muriaé e apresentam como motivação para os 

trabalhos publicados o desejo de conhecer mais sobre as origens da cidade além de manter 

a memória da história local.  

 A Revista de Historiografia Muriaeense foi uma iniciativa da Fundação Henrique 

Hastenreitter, organizada por Guilherme Cata-Preta Hastenreitter e teve a primeira edição 

                                                           
4 Disponível em: http://www.fundartemuriae.com.br 

http://www.fundartemuriae.com.br/
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publicada em Dezembro de 1977. Logo na apresentação solicitava aos intelectuais locais 

que colaborassem com o conteúdo das próximas edições, a fim de que a revista pudesse 

ter continuidade, promovendo a história e cultura locais. No total foram publicadas 7 

revistas, sendo a última de Novembro de 1987. Em geral os temas apresentados visavam 

enaltecer personalidades das elites muriaeenses, simbologias, relatar obras públicas, 

memórias políticas, e em suas primeiras publicações, remontar ao passado primitivo, 

citando o aldeamento e os primeiros organizadores da freguesia.  

 Outros dois livros destacam-se no conjunto memorialista de Muriaé. São eles: 

“Tópicos da História de Muriaé”, escrito por Joel Peixoto Manoel e “O que ficou dos 178 

anos da história de Muriaé”, de Maria Auxiliadora de Faria. O primeiro corresponde a um 

voluptuoso livro que apresenta uma visão geral da cidade, desde seus sertões, no início 

do século XIX, até a história de seus distritos. Ricamente ilustrados com folhetins 

publicitários de época, imagens antigas de ruas, casas e famílias notórias e conhecidas da 

sociedade ainda nos dias de hoje, foi publicado em 2015 e corresponde ao segundo 

volume de estudos sobre Muriaé. O autor é professor de português e inglês, e possui 

outros escritos sobre a história da cidade. O segundo livro, cuja autora é natural de Muriaé 

e membro da Academia de Letras de Brasília, foi escrito em 1994. Em seu volume, ela 

traça a história local desde os primeiros habitantes – índios – perpassando por assuntos 

como, saúde, transporte, acidentes geográficos, justiça e folclore em Muriaé.  

Entendemos, assim, que as informações compiladas e transmitidas por essas publicações 

apresentam problemas ligados ao manuseio das fontes devido a visão majoritariamente 

positiva dos fatos, o que academicamente compromete a credibilidade do trabalho. 

Contudo, esses trabalhos, mesmo amadores, constituem importantes fontes escritas, 

iconográficas e cartográficas em arquivos pessoais. Além disso, são acessíveis ao 

conhecimento público. 
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 Metodologia e fontes 

 Para a realização dessa pesquisa, abordamos uma detalhada busca nos registros de 

batismos e casamentos pertencentes à paróquia da Matriz São Paulo, de 1852 a 1888, 

análise dos dados do Censo Imperial de 1872 e 1890, referentes a São Paulo do Muriaé 

e, por fim realizamos uma pesquisa nos inventários post mortem relacionados a 

proprietários de terras e escravos que se destacaram ao longo da pesquisa. 

 Os estudos de Minas Gerais contam com um importante acervo de listas 

nominativas organizadas a pedido do Governo Provincial com a intenção de efetuar um 

recenseamento na província. Essa série compreende os anos de 1831-32 e 1838-40 e 

foram organizadas de acordo com domicílios, recolhendo dados sobre as pessoas que ali 

viviam, condição social, cor, idade, ocupação e estado civil, elaboradas pelos juízes de 

paz das freguesias e cidades. Entretanto, São Paulo do Muriaé não contemplou a 

realização dessas listas e contamos dessa forma, com os dados publicados no primeiro 

recenseamento, que data de 1872.  

 Com o intuito de entender como se formou a sociedade local, utilizamos uma lista 

nominativa relativa a São João Batista do Presídio, freguesia a qual São Paulo do Muriaé 

pertencia à época de sua organização e divisão de terras. O documento em questão é 

referente ao ano de 1819 e foi utilizado a fim de comparar o perfil da população inicial, 

com a registrada em 1872. 

 As fontes documentais de fundamental importância para o desenvolvimento dessa 

pesquisa foram os registros de batismos e casamentos, pois através deles chegamos a 

informações que demonstraram determinados padrões sociais ao longo da série estudada. 

Graças às informações concernentes aos batizandos e seus pais, ou ausência desses, 

padrinhos e madrinhas e anotações avulsas efetuadas pelos vigários, nos guiaram até uma 

análise geral e também detalhada dos componentes da sociedade estudada, uma vez que 

buscamos entender o papel e o comportamento social de livres e escravos. 

 Os registros de paroquiais de batismos são fontes bem difundidas entre os estudos 

ocidentais e da historiografia brasileira, pois, por meio da sua padronização e exigência 

realizada pelo Concílio de Trento, ainda no século XVI, tornou-se uma valiosa fonte de 

reconstituição de famílias e sociedades. 
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 Apesar de apresentarem ricas informações sobre a população que compunha São 

Paulo do Muriaé no período abordado, observamos determinadas limitações 

demonstradas pela documentação ao longo da análise. A mais notável delas refere-se a 

certa negligência por parte dos párocos em relação aos registros. Muitos deles não foram 

locados em páginas que correspondiam a data em que foram realizados, outros não 

estavam ao longo das páginas, e sim nas margens. Associada a essas ocorrências 

organizacionais, a preocupação com normas para transcrição de nomes não era frequente. 

Em muitos registros as abreviações comprometem a leitura e a identificação dos 

indivíduos descritos, além da omissão relacionada a discriminações de cor, origem e 

sobrenomes, principalmente os das mulheres.  

 A despeito dos limites relatados acima, acreditamos que os registros de batismos 

são as fontes fundamentais para a elaboração deste trabalho, pois nos possibilita 

compreender as relações estabelecidas entre a sociedade vigente da segunda metade do 

século XIX. Mas, apesar dos entraves, eles configuram uma fonte padronizada e de cunho 

local, que resiste à ação do tempo e ainda capaz de despertar interesse. 

 Os registros paroquiais de casamentos, assemelham-se aos de batismos pela 

sistematização realizada pelos párocos. Contudo, são documentos com um menor 

detalhamento, uma vez que envolvem menos pessoas no processo. As fontes apresentam 

os nomes dos noivos, suas testemunhas e algumas particularidades, como nos casos de 

dispensas de grau de consanguinidade, anotados pelo padre em matrimônios entre 

membros da mesma família. Apesar de reduzido, os registros que notificam os 

casamentos entre escravos chamam atenção, pois constavam ali também seus senhores, 

uma possibilidade de aproximação da relação senhor/escravo na localidade. 

 Os inventários post portem correspondem aos processos elaborados após a morte 

de qualquer indivíduo possuidor de bens e era dividido em três partes: capa e termo de 

abertura, levantamento dos bens e auto de partilha. Todos os pertences do inventariado 

eram descritos e divididos segundo o inventariante e o juiz de órfãos. Uma fonte de caráter 

particular, os inventários revelaram, ao longo da pesquisa, o perfil econômico de 

determinadas pessoas que se destacavam também no campo social. Sua preciosa 

importância para a pesquisa deveu-se justamente por confirmar, por meio do cruzamento 

de dados entre as outras fontes, a posição aquisitiva de alguns muriaeenses. 
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 A partir dos dados disponíveis pelo recenseamento de 1872, foi-nos possível 

determinar um panorama da população de São Paulo do Muriaé em linhas gerais, levando 

em consideração a composição social, a ocupação, instrução, religião e estado civil. Uma 

vez elaborado esse cenário, buscamos por meio dos documentos paroquiais de batismo e 

casamento conhecer quem eram os componentes da sociedade. Assim, utilizamos o 

cruzamento de dados entre as fontes paroquias, no tocante a livres e escravos, a fim de 

identificar percursos e padrões sociais adotadas pela população à época. Uma vez 

levantadas as informações comportamentais ligadas a relações de parentesco espiritual, 

buscamos, por meio dos inventários post mortem, reconhecer as possíveis origens de 

recorrentes figuras, dessa vez, pelo olhar econômico, entendendo por meio de seus bens 

declarados o destaque social que carregavam.  

 Esta dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro, buscamos 

apresentar o ambiente a que São Paulo do Muriaé pertencia no século XIX e, para tanto, 

exibimos de forma sucinta a configuração de Minas Gerais, da Zona da Mata e de São 

Paulo do Muriaé referentes ao dezenove.  

 No segundo capítulo, expomos a formação de São Paulo do Muriaé desde sua 

organização inicial, em 1819, até a composição da população declarada no Censo 

Imperial de 1872. Uma vez analisada a configuração populacional da localidade, 

buscamos demonstrar como essas pessoas se relacionavam. Para tanto, demonstramos, 

por meio das informações dos batismos e casamentos, as relações que se formaram ao 

longo dos 36 anos estudados. 

 O terceiro e último capítulo apresenta a composição econômica da sociedade 

analisada, levando em conta os padrões de terras e escravos. Analisamos os bens materiais 

de alguns proprietários que se destacaram no cruzamento de fontes a fim de identificar se 

a importância social coincidia com a econômica. 
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CAPÍTULO I 

MINAS GERAIS, ZONA DA MATA E SÃO PAULO DO MURIAÉ: 

ASPECTOS GERAIS AO LONGO DO SÉCULO XIX 

 

 
A província de Minas Gerais no século XIX 

 

Os estudos historiográficos desenvolvidos sobre Minas Gerais nas últimas décadas 

do século passado, sobretudo a partir de 1980, demonstram uma superação da visão de 

decadência e estagnação econômica sobre a província na primeira metade do século XIX, 

defendida por muitos estudiosos até pouco antes de começarem a ser repensados por 

historiadores contemporâneos ao período citado. Entre esses revisionistas podemos 

destacar aqueles que, de certa forma, trouxeram luz à história de Minas Gerais, bem como 

preencheram algumas lacunas desse território dinâmico e múltiplo.  Graças aos trabalhos 

de Robert Slenes, Roberto Martins, Clotilde Paiva e  Douglas Libby5, pesquisadores da 

área podem ampliar em níveis regionais as perspectivas demográficas, econômicas, 

sociais, geográficas e outras nuances que se fazem possíveis a partir das documentações 

disponíveis ao longo de todo território herdeiro da Minas Gerais colonial e imperial.   

Trabalhos considerados clássicos da historiografia como os de Caio Prado Júnior, 

Celso Furtado e Fernando Novaes6 sobre Minas são marcados por apresentarem um 

cenário de crise, composto pela decadência econômica e demográfica após o esgotamento 

das minas de ouro ainda no século XVIII. Para esses autores, o colapso econômico das 

aéreas minerárias e adjacências de dependência secundária, tais como aquelas 

responsáveis pelo abastecimento de gêneros alimentícios, “secos e molhados”, gado 

                                                           
5 Quando mencionamos os autores “revisionistas”, estamos nos referindo às seguintes obras: SLENES, 

Robert W. Os múltiplos de porcos e diamantes: a economia escrava de Minas Gerais no século XIX. IFCH-

UNICAMP 1985. MARTINS, Roberto Borges. Growing in silence: the slave economy of nineteenth 

century Minas Gerais-Brasil. Nashiville, Vanderbilt University, 1980. PAIVA, Clotilde Andrade. 

População e Economia nas Minas Gerais do século XIX. São Paulo. FFLCH/USP, 1996. LIBBY, Douglas 

Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista. Minas Gerais no século XIX. São Paulo: 

Brasiliense, 1988. 
6 Estamos nos referindo àqueles estudiosos anteriores a década de 1980, como: PRADO JÚNIOR, Caio. 

Formação econômica do Brasil. Rio de Janeiro, 1961. FURTADO, Celso. História econômica do Brasil. 

São Paulo. 1972. NOVAIS, Fernando. Estrutura e dinâmica do Antigo Sistema Colonial (séculos XVI-

XVIII). São Paulo, 1990. 
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vacum e muar, só teriam sido atenuados com o florescer da cultura do café na Zona da 

Mata em meados do século XIX7. 

Como referências do debate historiográfico revisionista que se formou, temos, de 

forma ascendente, o trabalho de Francisco Vidal Luna e Wilson Cano, que repensaram as 

grandes estruturas escravistas existentes na província, defendendo a ideia de que a 

ampliação e manutenção das escravarias ocorriam por meio de processos de reprodução 

natural8. Há o trabalho de Robert Slenes que, ao comprovar um alto grau de 

mercantilização na província, justificou, ao conjunto, as altas taxas de importações de 

escravos9. Por fim, consideramos os trabalhos de Clotilde Andrade Paiva, e Douglas Cole 

Libby, que reforçam a concepção de reprodução natural dos escravos, a economia 

altamente mercantilizada e ainda a importância sugerida por Paiva do desenvolvimento 

dos estudos regionais, no intuito de ampliar a compreensão da província em aspectos 

gerais10. Abordando algumas das questões mais incômodas sobre a província, temos nas 

palavras de Douglas Libby um parecer: 

Afinal, como poderia uma economia estagnada, entregue ao miasma da 

produção para o autoconsumo, sustentar a maior população provincial do 

Brasil e manter o maior plantel de escravos de todas as unidades do Império 

ao longo do século do passado? O fato é que o crescimento demográfico de 

Minas no século XIX, embora nada espetacular, foi constante. Incluía, pelo 

menos desde a década de 1810, o firme aumento do contingente mancípio, 

tendência esta que parece ter continuado por duas décadas após o término do 

tráfico negreiro internacional. Esses dois toscos indicadores conduziram a um 

repensar da história econômica da Província de Minas Gerais que, aos poucos 

vai traçando um quadro novo e original da realidade mineira dos oitocentos. 11 

 

Segundo Claudia Marques, os intensos debates de pesquisadores nos últimos vinte 

anos propiciaram aos historiadores e estudiosos de Minas Gerais análises que, de forma 

ou outra, acabam confirmando as teorias desenvolvidas ao longo do revisionismo iniciado 

por eles após os anos 1980. Em linhas gerais, reconhece-se que o crescimento 

populacional ocorrido no século XIX estava relacionado ao dinamismo econômico da 

                                                           
7 MARQUES, Cláudia Eliane Parreiras. Repensando a Historiografia Mineira: aspectos demográfico, 

econômicos e sociais no século XIX. XIII Encontro da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 4 a 8 de Novembro de 2002. 
8 LUNA, Francisco Vidal & CANO, Wilson. Economia escravista de Minas Gerais no século XIX. 

Campinas: UNICAMP, 1983. 
9 Ver SLENES  Op. Cit., 1985. 
10 PAIVA, Clotilde Andrade. População e Economia nas Minas Gerais do século XIX. São Paulo: tese de 

Doutoramento. FFLCH/USP, 1996. 
11 Ver LIBBY Op. Cit., 1988. 
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província e que as altas concentrações de escravos poderiam estar associadas às 

importações de cativos, como também à possibilidade de reprodução natural. Por fim, 

relativizam a teoria de estagnação e decadência após o surto da mineração12. 

 Para Maria Yeda Linhares, a decadência e o esgotamento da mineração foram 

acontecimentos inegáveis. A grande questão levantada por ela é a verificação do impacto 

que a decadência gerou sobre o cenário econômico na província e na sociedade colonial, 

através da articulação de Minas Gerais com outras regiões. Uma apuração mais cuidadosa 

por parte dos historiadores econômicos revelaria que a economia mineradora foi 

acompanhada pelo desenvolvimento especializado de atividades diversas, ligadas à 

policultura e criação de animais13 

De acordo com Maria do Carmo Martins e Helenice da Silva, as argumentações 

iniciadas nos anos oitenta sobre o “caráter vicinal ou não da economia mineira no 

Oitocentos encontrou muitos seguidores” e se transformou em consenso no meio 

acadêmico a ideia de que a economia na província mineira seria formada por 

diversificadas unidades de produções agrícolas voltadas para “o autoconsumo e venda em 

mercados locais”. A fim de fortalecer esse argumento, a procura de fontes confiáveis se 

tornou “uma meta interdisciplinar entre pesquisadores interessados nesta temática”14.   

Em busca das fontes que poderiam confirmar as novas tendências para Minas 

Gerais, o alvo de pesquisadores do tema virou-se para um documento muito detalhado e 

potencialmente rico das mais diversas naturezas de informações: os censos imperiais. O 

Recenseamento de 1872 é um instrumento de pesquisa que permite de certa forma um 

vislumbre das estruturas populacionais do Brasil fragmentado em suas províncias. De 

acordo com Tarcísio Botelho, o processo de construção de nação no Brasil articulou-se 

com o de construção do Estado, em que o reconhecimento de seus componentes, ainda 

que de forma hierarquizada, se mostrava imperativo.15 Segundo Botelho, desde os tempos 

do Primeiro Reinado, a necessidade de avaliar a população estava presente na rotina dos 

responsáveis através dos requerimentos enviados ao ministros e “guardavam sempre esse 

                                                           
12 MARQUES, 2002. Op. Cit. P. 13 
13 LINHARES, Maria Yedda Leite. O Brasil no século XVIII e a idade do ouro: a propósito da 

problemática da decadência. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1978. 
14 MARTINS, Maria do Carmo. SILVA, Helenice Carvalho da. Produção econômica de Minas Gerais em 

meados do século XIX. Anais do V Congresso Brasileiro de História Econômica e 6° Conferência 

Internacional de História de Empresas. Caxambu, 2003. 
15 BOTELHO, Tarcísio R. Censos e a construção nacional no Brasil Imperial. Tempo Social, Revista de 

Sociologia da USP, v17, n.1, 2005. 
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tom: seria muito difícil, ou até mesmo impossível, tomar decisões acerca da administração 

pública sem conhecer o contingente da população brasileira”.16 Silva e Martins 

acrescentam ainda à intenção do recenseamento a uma certa preocupação direcionada 

para o conhecimento da produção econômica de cada paróquia.17 Ou seja, era importante 

conhecer a população até mesmo em suas organizações mais simplórias. Dessa forma, 

foram enviados questionários para as paróquias em todo o território brasileiro e em cada 

uma delas foi criada uma espécie de “comissão censitária” responsável por recolher junto 

aos chefes das famílias as informações sobre as mesmas. Esses dados foram dirigidos ao 

Rio de Janeiro e contabilizados. Os questionários solicitavam informações diversas como: 

gênero, raça, condição social, religião, profissão, nacionalidade, e alfabetização.  

Devido seu amplo alcance de informações, o censo de 1872 constitui-se como 

uma preciosa fonte e uma necessária ferramenta de análise. Contudo, não se deve ser 

ingênuo quando se trabalha com uma fonte histórica. Apesar de parecer um documento 

“completo” no sentido de demonstrar uma grande quantidade de dados sobre a população, 

nos variados setores como social, econômico e até mesmo religioso, o censo de 1872 não 

escapou das “deficiências” sempre encontradas por historiadores em seus instrumentos 

de pesquisa. Ao analisar o censo em busca das categorias de trabalho na província de 

Minas Gerais, Libby aponta que o Recenseamento de 1872 apresenta uma série de 

problemas para o historiador. Dentre outros, ele destaca que algumas paróquias não foram 

incluídas no resultado final, não apenas em Minas Gerais, mas em outras regiões como 

no caso de Sergipe, em que as paróquias omitidas representam quase 17% do total, o que 

certamente comprometeria a confiabilidade dos dados. Há ainda, segundo Libby, um 

“descompasso quanto às datas de realização do censo”, em que em dezessete províncias 

os trabalhos de arrolamento realizaram-se no dia 1° de Agosto de 1872, enquanto que no 

caso da província de Mato Grosso, seriam efetuados a partir de 1° de Setembro de 1872; 

em Minas Gerais, apenas em 1° de Agosto do ano seguinte, 1873 e, em outro exemplo, 

na província de São Paulo começou em Janeiro de 187418. Para essas consideráveis 

distâncias, Libby aponta a possível contagem dupla de indivíduos que poderiam ter 

mudado de província no decorrer desses meses. E há ainda um problema mais sério: erros 

                                                           
16 Idem. P. 332 
17 Ver MARTINS e SIlVA, Op. Cit., 2003. P. 3 
18 Ver LIBBY, Op. Cit., 1988. P.36/37 
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nas somas das tabelas de todos os níveis do recenseamento. Esses últimos, causados muito 

provavelmente por erros de impressão19.  

Os erros de impressão podem, juntamente com a forma de preenchimento dos 

formulários, terem sido as razões de distorções no recenseamento, como as mencionadas 

acima. Informações erradas podem ter sido provenientes de certa forma da não disposição 

dos chefes de domicílios, ou mesmo dos coletores responsáveis pelo recolhimento das 

informações em preencher corretamente os formulários vistos pela população como muito 

extensos e de difícil compreensão20. Em São Paulo do Muriaé esse descaso com as 

anotações ocorreu com o mapa de população enviado ao Presidente da província no ano 

de 1849, em que o vigário não se preocupou em responder e preencher os dados referentes 

à população da localidade, enviando o documento em branco e assinado ao departamento 

da província. 

Entrementes, o Recenseamento de 1872 é um instrumento hábil para 

pesquisadores, principalmente ao que refere-se a estudos regionais. Entender 

características de localidades específicas e suas proximidades, podem ser facilitadas pelos 

dados recolhidos no Censo Imperial e, para tanto, confirmar padrões demográficos e 

econômicos.  

Pensando nas diferentes regiões que formavam a província mineira nos oitocentos, 

utilizaremos uma descrição feita por Libby que por sua vez, se baseou em Martins21. A 

regionalização destacada coincide com a nomenclatura de documentos e relatos do 

período, por isso, pensamos em nos guiar também por esse formato. Recortado em nove 

áreas, o território mineiro no século XIX apresentava um complexo universo. 22 

A Metalúrgica-Mantiqueira localizada na parte central da província, formava o 

núcleo minerador, como também era a área mineira mais urbanizada e populosa ao longo 

do século XIX. Sua importância e características eram justificadas pelo fato de 

                                                           
19 Idem, p. 61 
20 Utilizamos a justificativa de Libby ao constatar muitos escravos eram registrados nos formulários como 

desocupados. Além disso, ele atenta para o fato de que as abreviações e o sistema classificatório muito 

inflexível, podem ter contribuído para a falta de algumas informações, fossem elas mal entendidas ou 

omitidas deliberadamente. Ver: LIBBY, Op. Cit.1988. P. 42 
21 MARTINS, 1980 apud LIBBY, 1988, p. 43 
22 Optamos por utilizar a regionalização descrita, por demonstrar sob aspectos gerais, características 

regionais apropriadas ao nosso entendimento. Compreendemos no entanto, que existem outras divisões 

regionais elaboradas levando-se em consideração particularidades segundo população e noções 

econômicas. 
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pertencerem à região as cidade de Ouro Preto, Barbacena e São João d’El Rei. 

Respectivamente, a capital e os maiores entrepostos comerciais de Minas. 

A Zona da Mata, conhecida no século XVIII por sua vasta e densa cobertura da 

Mata Atlântica, no século seguinte seria derrubada para dar lugar à cafeicultura e seria 

reconhecida pela produção de café, além de se tornar a área mais economicamente 

dinâmica da província. Posteriormente, nos primeiros anos da República, representada 

pela cidade de Juiz de Fora, a região se tornaria um centro industrial de expressão em 

Minas Gerais. 

A região Sul teve seu povoamento desenvolvido no século XVIII pela produção 

de alimentos, que tinha a função de abastecimento dos núcleos mineradores. Após a 

decadência da mineração, a região Sul se manteve estabelecida como uma das importantes 

fornecedoras de alimentos para o Rio de Janeiro. As atividades de subsistência 

predominaram durante todo o século XIX, mesmo com a inserção do café nas últimas 

décadas do Império. 

A aérea denominada Oeste, mas que geograficamente se encontra ao Sudoeste da 

Província, apresentou em algumas localidades atividades de exploração de minérios. Mas 

compreende-se que no século XIX a economia mercantil de subsistência dominou toda a 

área, assim como no Sul da Província. 

O Triângulo mineiro teve sua ocupação efetiva no século XIX. A pecuária e sua 

expansão, foram as responsáveis pelo povoamento desse território tido como uma grande 

fronteira. Próxima ao Triângulo, a região do Alto Parnaíba apresentou variadas 

produções econômicas, como atividades auríferas no século XVIII, e agropecuárias, 

responsáveis pela fixação populacional, associadas às atividades de subsistência, essas 

últimas de caráter predominante no território. 

Voltada para a economia pecuarista, a vastíssima região de São Francisco-Montes 

Claros vivenciou, ainda nos setecentos, o extrativismo mineral, superado ainda naquele 

século pelos criadores de gado vindos da Bahia, considerados os primeiros povoadores 

da área. Já no cerrado mineiro, a região de Paracatu, após um surto minerário 

consideravelmente expressivo, voltou-se para criação de gado de forma quase exclusiva. 

A enorme região ao norte e nordeste de Minas: Jequitinhonha-Mucuri-Doce 

(nome dos três rios que a perpassam), assim como outras na província, foi povoada 
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inicialmente por criadores de gado vindos da Bahia que percorriam as fronteiras e, 

posteriormente, pela produção aurífera. As atividades mineradoras promoveram na região 

a abertura para o mercado pecuário e a própria mineração. Também era uma área marcada 

pelo isolamento do restante da província, que no século XIX iria apresentar alguns surtos 

mineradores, ao mesmo tempo em que a agropecuária se integraria à região. 

 

Mapa 1 – Regionalização de Minas Gerais segundo Douglas Cole Libby 

 

Fonte: SARAIVA, Luiz Fernando. O império das Minas Gerais: café e poder na Zona da Mata     

 mineira. Tese de Doutorado. Niterói, 2008. P.71. Regiões: I Sul; II Mata; III Triângulo; IV Alto 

 Parnaíba; V Oeste; VI Metalúrgica -  Mantiqueira; VII Jequitinhonha – Mucuri – Doce; VIII 

 São Francisco – Montes Claros. 
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Sabemos que a breve descrição das regiões mineiras destacadas não alcança a 

diversidade e as características de cada uma delas nos oitocentos. Libby aponta que é 

pouco provável que se conheçam profundamente as especificidades de cada uma delas, 

sem que se delimite a região, para que a partir da análise de dados específicos seja possível 

dar sentido a uma regionalização.23   

Pensando no mundo que se formou em Minas Gerais a partir de seus povoados, 

centros urbanizados, variadas modalidades econômicas se consolidaram a níveis 

regionais em todo o dezoito, e principalmente no dezenove. Utilizamo-nos das palavras 

de Haruf Espindola para descrever a Província e suas especificidades: 

 

Minas, com seu rosário de cidades interligadas por caminhos 

conhecidos e trafegados, em contato com o mar, foi a extensão do litoral, a 

transposição da metrópole para o interior, que assim se tornou centralidade. 

Em oposição, Gerais foi o interior, lugar sem minas de ouro, agricultura 

comercial, laços mercantis e sem o controle do governo. 24 

  

Com isso, entende-se a necessidade de aprofundar os estudos regionais, a fim de 

se acrescentar “novas peças” ao complexo mosaico que configurava Minas Gerais nos 

oitocentos. Pensando sobre a regionalização mineira e suas singularidades, é que 

escolhemos seguir os desdobramentos a partir do Caminho novo, a fim de buscar entender 

o universo que se moldou em uma das áreas da província:  a Zona da Mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 LIBBY, Op. Cit., P. 45 
24 ESPINDOLA, Haruf Salmen. Sertão do Rio Doce. Barueri, São Paulo: EDUSC, 2005. P. 73 
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Zona da Mata: uma breve história regional 

 

A formação da região da Mata Mineira é caracterizada na maior parte das vezes 

como uma área ligada à central mineradora, como uma alternativa de ocupação pós surto 

mineratório, e também como uma região voltada à cafeicultura. No entanto, assim como 

a Província, a Zona da Mata configurou-se no século XIX como um recorte territorial não 

homogêneo, formado por uma diversidade de realidades econômicas e sociais.  

Se pensarmos em alguns aspectos como a mão de obra escrava, o grande latifúndio, 

a produção em larga escala do café, e todas as características socioeconômicas relativas 

a esse padrão, podemos considerá-los como determinantes da ocupação, ainda que nem 

toda a área da Mata tenha se formado segundo essa fórmula.25  

A Zona da Mata teve uma imagem difundida ainda no período colonial pelos 

administradores da Província como uma região coberta por uma densa vegetação, distante 

da ação do homem branco e dominada por nativos selvagens. De fato, a área era fechada 

pela Mata atlântica, que servia como uma espécie de barreira ao contrabando dos metais 

preciosos e não havia realmente interesse por parte dos governantes da capitania em 

promover a ocupação daquela parte do território provincial.26 No entanto, o leste da 

Província mineira foi desde os primórdios da extração aurífera um espaço com variáveis 

surtos de ocupação, devido principalmente a sua posição geográfica fronteiriça à 

mineradora e caminho para passagem de gêneros.27 Para Patrício Carneiro, a ideia da 

Zona da Mata como “fronteira ainda sob domínio da natureza, do ‘gentio’ ou de feras, 

pode ter sido um dos principais entraves a dificultar ou até mesmo retardar o povoamento, 

como de fato aconteceu em algumas áreas, mas não barrar o avanço e a ocupação”. 28 

Dessa forma, entendemos que por mais que a legislação insistisse em proibir a abertura 

de fronteiras a leste, novos caminhos foram abertos ao longo do século XVIII, revelando 

a fragilidade e falhas do governo real na gerência das terras coloniais. 

                                                           
25 Como expõe Rômulo Andrade em relação ao tamanho das propriedades produtoras de café na Zona da 

Mata em sua tese, em que tipifica as terras em São Paulo do Muriaé como pequenas e médias 

propriedades. 
26 ALMICO, Rita de Cássia da Silva. Zona da Mata Mineira: riqueza e desenvolvimento. In: SOUSA, 

Jorge Prata; ANDRADE, Rômulo Garcia de (Org.). Zona da Mata Mineira: fronteira, escravismo e 

riqueza. Apicuri, Rio de Janeiro, 2014. 
27 CARNEIRO, Patrício A. S. Conquista e Povoamento de uma Fronteira: a formação regional da Zona da 

Mata no Leste da capitania de Minas Gerais, 1964-1835. Dissertação (Mestrado em Geografia).Instituto 

de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,2008. 
28 CARNEIRO, Op. Cit. 25. 



30 

 

  

A consideração de uma região “proibida” aos colonos era reforçada pelo comando 

real com a ideia de que, além das “mata impenetráveis”, havia nessa parte da capitania a 

presença dos índios bravios, antropófagos e selvagens. De certa forma, a documentação 

sobre Minas Gerais e sobre a Zona da Mata apresentam nesse ponto um aspecto peculiar 

referente à ocupação da região. Enquanto a área central mineradora produzia e 

desenvolvia para seus entornos, havia a preocupação por parte da coroa em evitar a 

utilização de caminhos não oficiais e a ocupação de zonas desconhecidas que pudessem 

servir de veios para o contrabando dos metais, desvalorizando assim territórios da 

capitania como os chamados “sertões do leste”. Ao mencionarmos o termo 

“desvalorização”, estamos nos referindo ao discurso que remetia a futura Zona da Mata a 

um território inóspito e impróprio à vida civilizada, remetendo a região aos perigos que 

nela existiam, personificados às figuras dos nativos. No entanto, ao ser iniciada expansão 

demográfica para áreas mais distantes do núcleo minerador, no fim do século XVIII, as 

terras antes proibidas passam a ser denominadas, “terras de ninguém”, assim como inicia-

se o movimento duplo de desbravamento e confronto no então chão sem lei29. 

Sobre a colonização da Zona da Mata, Fernando Lamas levanta alguns de seus 

aspectos: 

Podemos considerar, para melhor entendimento, duas fases no processo de 

colonização e povoamento da Zona da Mata Mineira. Uma iniciada na primeira metade 

do século XVIII e ligada à abertura do Caminho Novo, na região sul da Mata e outra que 

se iniciou na segunda metade do mesmo século, a partir da penetração na área central da 

Mata, localizada às margens do rio Pomba. Ambas possuem ligação, pois, a partir da 

primeira área, o Caminho Novo, partiu a expedição que deu origem à colonização da 

segunda área, o vale do rio Pomba.30 

 

 Entendemos assim que a ocupação da região iniciada no século XVIII demonstra 

a principiante organização de atividades agrícolas e mercantis que se iniciava na área, de 

forma modesta, e que representava mais do que apenas um veio de ligação entre Minas 

Gerais e o Rio de Janeiro. 

                                                           
29 ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Um olhar sobre o espaço histórico e geográfico de São 

Paulo do Muriahé: conflitos e redes de sociabilidades. In: SOUSA, Jorge Prata de; ANDRADE, Rômulo 

Garcia de .(orgs.). Zona da Mata mineira: escravos, família e liberdade. Rio de Janeiro: Apicuri,  2012. 
30 LAMAS, Fernando Gaudereto. Povoamento e colonização da Zona da Mata Mineira no século XVIII. 

Revista Histórica, n° 08, 2006.  
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A expansão da economia colonial e da ocupação de novas áreas na capitania 

mineira provocou uma crescente pressão sobre as comunidades e territórios indígenas 

desde o fim do século XVIII. A demanda por novas terras e por mão de obra gerada pelo 

movimento crescente da agricultura fez com que os indígenas, ocupantes naturais dos 

sertões tornassem-se uma opção cobiçada pelos colonos que estabeleciam-se na região. 

Dessa forma, os aldeamentos passam a serem vistos como reservatórios de força de 

trabalho.31 

Segundo Espindola, os sertões tratavam-se de um discurso sobre espaços e pessoas 

que possuíam fins determinados. Foi uma construção simbólica que para os luso-

brasileiros e o Estado, realmente importava, enquanto não se pode dizer o mesmo para a 

perspectiva indígena.32 

As Cartas Régias de 1808 exigiam para as áreas de Minas Gerais, Espírito Santo 

e Bahia a “desinfecção dos sertões, promoção do alargamento de espaços transitáveis e 

garantia da força de trabalho escrava.”33  A Carta Régia de dois de Dezembro de 1808, 

especificamente, apresentava propostas transformadas posteriormente em lei que 

envolviam a utilização de mão-de-obra indígena e impunham regras para a formação de 

aldeamentos.34 Para as regiões antes proibidas, foram pensados vários projetos que 

buscavam alternativas econômicas e adicionalmente a superação de prejuízos. Assim, 

havia a necessidade da abertura e conquista de novos caminhos, bem como o afastamento 

de grupos indígenas desses locais.  

Dessa forma, o governo metropolitano criou vários estímulos para particulares 

realizarem a conquista de territórios ocupados por indígenas, que concisamente, podem 

ser entendidas através de privilégios comerciais, doação de terras, concessão de perdão a 

criminosos que se instalassem nessas áreas de fronteira e isenção de impostos.35 O avanço 

dessas fronteiras internas foram acompanhados pela esperança de rápido enriquecimento, 

pois eram superestimados elementos como: o acesso ilimitado à terra, a abundância de 

recursos naturais e a possibilidade de uso gratuito da força de trabalho nativa.  

                                                           
31 Idem. P.109. 
32 Ver ESPIDOLA,  Haruf  Salmen. Sertão do Rio Doce ... 2005. P.78/9 
33 PARAISO, Maria Ilda Baqueiro. Trabalho escravo de crianças indígenas: Uma realidade do século XIX. 

In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 25., 2009, Fortaleza. Anais do XXV Simpósio Nacional de 

História – História e Ética. Fortaleza: ANPUH, 2009.  
34 ESPINDOLA, Op.Cit. P. 125. 
35 PARAISO, Op. Cit. P. 3 
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Ao avançar pelas zonas de florestas em busca de alternativas de sobrevivência, os 

colonos adentraram territórios de refúgios indígenas, originando um abalo às 

comunidades nativas sem determinantes de solução. Essas zonas de fronteiras formaram 

áreas em que se destacaram contatos violentos e guerras acirradas, levando-as a ficarem 

conhecidas como focos de resistência indígena.36 Segundo Marina Monteiro Machado, o 

avanço das fronteiras foi um conjunto de ações cruéis, pautadas no desrespeito do outro, 

que muitas vezes sequer foi percebido.37 De fato, pensando em reavaliar a anterior 

omissão em relação aos confrontos contra os índios, os recentes trabalhos que tratam da 

ocupação dos sertões de Minas Gerais procuram atentar para a importância de se pensar 

a figura indígena durante as entradas rumo ao Leste. Mais que isso, demonstram a 

pluralidade das sociedades nativas e suas contribuições que vão muito além do trabalho 

forçado explorado na ampliação das fronteiras.38 

Os esquemas de vida impostos aos índios nas conquistas, contribuíram para a 

criação de laços de dependência reais e simbólicos, construindo mecanismos eficazes de 

vigilância e sujeição.39 Esses laços de dominação eram apoiados no Diretório dos índios 

de 1757, que em Minas Gerais possuíam um caráter de alicerce, uma aliança na conquista 

e organização de indígenas para os aldeamentos. Nos aldeamentos por sua vez o projeto 

de “ressocialização” foi mantido pelo Marquês de Pombal, mesmo após a expulsão dos 

Jesuítas. A educação dos gentios foi entregue aos diretores de aldeias que possuíam a 

tarefa de torná-los obedientes vassalos cristãos, pagadores de tributos, agricultores ou 

comerciantes, sedentários e urbanos.40 A passagem da condição de índio a de não-índio 

foi um processo no qual o “índio doméstico” gradativamente foi modificando a forma de 

enxergar-se como parte da sua etnia original e passava a estigmatizar a condição de 

indígena.41 

                                                           
36 SILVA, Natalia Moreira da. Papel do índio: políticas indigenistas nas províncias de Minas Gerais e Bahia 

na primeira metade dos oitocentos (1808-1845). Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São 

João Del Rei. 2012. P. 34. 
37 MACHADO, Marina Monteiro. Entre conflitos e fronteiras: Posses e terras indígenas nos sertões. 

Unicentro – Ed. Horizonte – Ed. UFF, 2012. 
38 Estamos referindo-nos aos trabalhos estudados e utilizados durante a elaboração do roll de ideias para 

essa dissertação. De forma geral, apoiamo-nos em estudiosos como os já citados no corpo do texto, como 

Maria Ilda Baqueiro, Núbia Braga Ribeiro, Raruff Espindola, Natália Moreira da Silva, Angelo Alves 

Carrara, Fernando Gaudereto Lamas, Marina Monteiro Machado, Sérgio Buarque de Holanda, Adriano 

Toledo Paiva, Neusa Fernandes, entre muitos outros estudiosos que colaboram grandemente para a 

percepção dos indígenas como agentes da colonização. 
39 PAIVA, Adriano Toledo. Os indígenas e os processos de conquista dos sertões de Minas Gerais. (1767-

1813). Belo Horizonte: Argvmentvm, 2010. 
40 PARAISO, Maria Ilda Baqueiro. Op. Cit. P.2. 
41 Ver ESPINDOLA, Op.Cit., P. 106. 
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A ocupação da Zona da Mata registra-se na historiografia, em geral, de meados 

do século XVIII ao início do século XIX. De acordo com Romilda Oliveira Alves, após 

a queda da mineração, a partir da segunda metade do século XVIII, os governadores 

iniciaram uma campanha de incentivo à ocupação dos sertões do leste mineiro, com fins 

de encontrar terras férteis, explorar minerais e aumentar a arrecadação de impostos à 

metrópole.42 Para Celso Castro, até o fim dos dezoito, a área permaneceu em um estado 

primitivo, segregado e independente.43 Pensando no isolamento proposital estabelecido 

pelos dirigentes da província, Francisco Iglésias aponta que durante o século XVIII 

poucas teriam sido as incursões tanto do litoral, quanto da região central, com o intuito 

de evitar a criação de caminhos que levassem ao desvio do ouro.44 Percebemos uma 

espécie de consenso entre autores que trabalham com a ocupação do território ao leste 

mineiro de que o preenchimento populacional na Mata foi tardio, e após o decréscimo da 

extração do ouro.  

Fernando Galdereto Lamas apontou que em um período de quarenta anos (1781-

1821) foram concedidas cerca de duzentas sesmarias na área central da Zona da Mata. 

Segundo os documentos analisados pelo historiador, as petições de sesmarias 

demonstravam que era preferência do povoamento se instalar em locais próximos a 

estradas e rios, vias que poderiam facilitar o trânsito de mercadorias e pessoas.45 É 

possível que esses fatores tenham incentivado a migração para áreas inospitaleiras. 

Segundo Martins:  

A área geográfica que estava se transformando na zona cafeeira (Mata) teve uma 

ocupação acelerada entre 1835 e 1855 e recebeu um saldo migratório positivo 

relativamente grande. 46 

 

 

                                                           
42 ALVES, Romilda Oliveira. A conquista e a expansão da fronteira: Zona da Mata Mineira 1808-50. In: 

SOUSA, Jorge Prata de; ANDRADE, Rômulo Garcia de (Org.). Zona da Mata Mineira: fronteira, 

escravismo e riqueza.  Apicuri, Rio de Janeiro, 2014. 
43 CASTRO, Celso Falabella de Figueiredo. Os Sertões do Leste: achegas para a história da Zona da Mata. 

Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1987. 
44 IGLÉSIAS, Francisco. Minas Gerais. In: HOLANDA, Sergio Buarque de (Org.). História Geral da 

Civilização Brasileira: o Brasil Monárquico. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1972. 
45 LAMAS, Fernando Gaudereto. Conflitos agrários em Minas Gerais: o processo de conquista da terra na 

área Central da Zona da Mata (1767-1820). 2013. Tese de doutorado – Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia. UFF. Niterói. 
46 MARTINS, Roberto Borges, Minas e o tráfico de escravos no século XIX, outra vez. In: 

SZMRECSANYI, Tamas & Lapa, José Roberto do Amaral. orgs., História Ecônomica da Independência 

e do Império. São Paulo: HUCITEC,1996, p.110 
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De acordo com Haruf Espíndola, a movimentação espacial populacional 

desencadeada pela diminuição da produção do ouro, teve como característica a ocupação 

de espaços periféricos à zonas de grande densidade demográfica. Segundo o autor, “um 

movimento comparativamente pouco expressivo, mas existente, foi o da população ao 

dirigir-se para as áreas de floresta a leste”. 47   

Utilizaremos aqui a visão de Angelo Alves Carrrara de que as áreas a leste 

correspondiam na realidade a uma pluralidade: “as Zonas da Mata”. 48 Ao utilizar os 

dados do censo de 1940, Elza de Souza aponta três sub-regiões presentes na Zona da 

Mata: norte, central e sul.49 

A zona da Mata norte correspondia aos municípios situados na margem direita e 

esquerda do rio Doce. Locais marcados pela agricultura. Já os localizados na área 

esquerda do rio constituíam a área autêntica de fronteira, em que sítios e fazendas 

ocupavam a maior parte das terras. No que corresponderia a zona da Mata central, sua 

formação foi marcada por municípios que percorriam a margem esquerda do rio Pomba, 

até o alto do rio Doce, seguindo a leste até os limites com o Espírito Santo, uma sub-

região caracterizada pela ocupação dos solos por lavouras. A zona da Mata sul abarcava 

vales do Paraíba e seus afluentes Preto, Paraibuna e Pomba. Nessa sub-região grande 

parte dos municípios eram marcados por pastagens.50 

A partir das sub-divisões descritas acima, falaremos a seguir sobre como a ocupação 

desses territórios ocorreu a partir do século XVIII e continuou acontecendo no decorrer 

do século XIX.  A primeira porção da Mata a ser ocupada foi a área que nós denominamos 

como norte. Ainda em meados do século XVII, o sertão do cuieté começa a ser tomado e 

é tido como uma terra repleta de índios botocudos. O vale do rio Piranga tem o início de 

sua ocupação na primeira metade dos setecentos e não apresenta firmeza devido a ameaça 

dos índios.  

                                                           
47 ESPINDOLA, Op. Cit., P. 
48 CARRARA, Angelo Alves. Estruturas agrárias e capitalismo; contribuição para o estudo da ocupação do 

solo e da transformação do trabalho na Zona da Mata mineira (séculos XVIII e XIX). Departamento de 

História Núcleo de História Econômica e Demográfica. Série Estudos-2. Mariana,1999. 
49 SOUZA, Elza Coelho de. Distribuição das propriedades rurais no estado de Minas Gerais. Revista 

Brasileira de Geografia. 1951. In: 49 CARRARA, Angelo Alves. Estruturas agrárias e capitalismo; 

contribuição para o estudo da ocupação do solo e da transformação do trabalho na Zona da Mata mineira 

(séculos XVIII e XIX). Departamento de História Núcleo de História Econômica e Demográfica. Série 

Estudos-2. Mariana,1999. P. 13 
50 Ver SOUZA, Op.Cit. p. 14 
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A sub-região central da Mata apresentou um movimento de ocupação que caminhou 

lado a lado com a dominação indígena, uma vez que esta possuía uma maior concentração 

de nativos. Os aldeamentos e a convivência entre brancos e índios promoveram a 

sedentarização dos segundos, que passaram a receber terra, e iniciaram um “padrão 

familiar de produção agrária.”51 Foi uma região em que se formou uma população 

predominantemente camponesa. 

Em relação à parte sul da Mata, a ocupação começou depois de 1817, com um 

movimento de migração de proprietários de lavras da área mineradora em direção ao vale 

do rio Paraíba do Sul, estabelecendo na região a agricultura do café, de base escravista. 

O território de fronteira do vale do Paraíba – São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais- 

apresentava um perfil de ocupação em que poucas famílias ocupavam toda a região, sendo 

proprietárias de grandes extensões de terras e de plantel de escravos. 

Outro aspecto recorrente na historiografia é a ideia de que a expansão da produção 

cafeeira só teria se consolidado nos últimos anos do século XIX, partindo do sul da região 

em direção especialmente aos municípios de Carangola, Muriaé, Ponte Nova, Viçosa, 

Manhuaçu e demais, devido a proximidade desses, com sistemas de transportes como as 

linhas ferroviárias.52 Entretanto, ainda na primeira metade do XIX, a parte sul da Zona da 

Mata, representada pelas cidades de Juiz de Fora, Simão Pereira e Mathias Barbosa, 

possuíam pés de café plantados entre 1820 e 1830.53 Ricardo Zimbrão Affonso de Paula 

observa que o desenvolvimento da cafeicultura na Zona da Mata, corresponde à expansão 

da cultura no Brasil de forma geral, estimulada pelo regente D. João VI, no início dos 

oitocentos.  Assim, a rubiácea teria se difundido principalmente na província do Rio de 

Janeiro, que na segunda metade do século XIX, seria a principal área produtora a níveis 

mundiais.54 Ainda na primeira metade do século XIX, o café ganhou preços mais 

valorizados no mercado, ao mesmo tempo em que passou a entrar em Minas gerais, 

estabelecendo-se nos vales dos rios Pomba e Paraibuna. Havia fatores favoráveis à 

instalação da cultura do café na Zona da Mata: disponibilidade de terras férteis e recursos 

                                                           
51 CARRARA, Op. Cit., P. 17 
52 CARNEIRO, Op. Cit., P. 4 
53 VITTORETO, Bruno Novelino. Do Parahybuna à Zona da Mata: Terra e trabalho no processo de 

incorporação produtiva do café mineiro (1830/1870). 2012. Dissertação de mestrado. Universidade Federal 

de Juiz de Fora. P 42. 
54 PAULA, Ricardo Zimbrão Affonso de. História da formação regional da Zona da Mata Mineira. In: 

SOUSA, Jorge Prata de; e Zona da Mata Mineira: fronteira, escravismo e riqueza. Apicuri, Rio de Janeiro, 

2014. 
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advindos das atividades mineradoras e da produção mercantil de alimentos, provenientes 

da decadência aurífera. 

 De acordo com Luiz Fernando Saraiva, a região de origem relativamente tardia 

dentro da província de Minas Gerais atendia às necessidades de alimentícias da área 

mineradora no século XVIII. Contudo, a partir do início do século XIX, a Mata mineira 

passaria a abastecer com gêneros alimentícios e também com drogas do sertão a corte 

recém instalada no Rio de Janeiro55.  Em relação à produção cafeeira na região, o autor 

afirma:  

Se no princípio do Oitocentos a produção da região era basicamente de alimentos, 

a entrada do café na região iria dinamizar toda a área da Mata, desde o sul-fluminense, 

até a divisa com o Espírito Santo já no início do século XX. Diversos municípios surgiram 

deste ‘boom’ cafeeiro, ou então atravessaram um grande crescimento a partir da expansão 

desta lavoura56 

 

Assim, entendemos que a gradual influência da cafeicultura na Zona da Mata 

contribuiu para sua transformação em moldes econômicos, responsável pela dinamização 

de suas produções e força de trabalho. Ângelo Carrara nos chama atenção para o fato de 

que antes do café e, paralela às culturas de subsistência, a cana-de-açúcar pode ser 

considerada a “primeira cultura mercantil sub-regional”.57 Apesar de sua baixa 

concentração de escravos, a sub-região norte da zona da Mata apresentou grandes 

unidades escravistas que sustentavam a produção de açúcar e aguardente. 

A inserção da cafeicultura na Zona da Mata para Rita Almico estava relacionada à 

expansão das lavouras de café no vale do rio Paraíba do Sul, uma área fronteiriça com 

Minas Gerais pela Zona da Mata, no início do dezenove.58 Assim, a princípio, o café iria 

se estabelecer como produção em regiões limítrofes com a província fluminense.  Mais 

tarde, nas décadas de 1860-70 a atividade cafeeira iria se estender às regiões norte e leste, 

com a ajuda dos sistemas de transporte estabelecidos na região: rodovias e ferrovias. À 

medida que a produção de café crescia, o desenvolvimento e modernização dos 

                                                           
55 SARAIVA, Luiz Fernando. Estrutura de terras e transição do trabalho em um grande centro cafeeiro, Juiz 

de Fora 1870- 1900. X Seminário sobre economia mineira. Diamantina: CEDEPLAR,  2002. 
56 Idem, 2002. P. 2. 
57 CARRARA, Op.Cit. P. 15 
58 Ver ALMICO, Op. Cit., P. 132. 
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transportes constituíam aspectos importantes para reprodução e expansão do capital 

mercantil ligado à economia cafeeira. 

Desponta então, uma formação social e econômica mineira distinta dos mercados 

ruralizados, assentada no trabalho escravo e pouco monetarizada. A cafeicultura inseriu 

uma parcela do território mineiro no mercado internacional, criando condições para um 

maior dinamismo na economia, que se tornou, a partir de então, a principal responsável 

pela receita de impostos da província.59 A entrada da rubiácea em Minas Gerais relaciona-

se à dispersão populacional e ao crescimento de atividades voltadas à agricultura e 

pecuária. À medida que a região da Zona da Mata passou a ser ocupada por grupos 

familiares que desenvolviam atividades mercantis e investiam seus rendimentos em terras 

e escravos, as bases para o empreendimento do café foram criadas.  

A atividade cafeeira na Zona da Mata foi um investimento desenvolvido não apenas 

por grandes proprietários de terras e escravos. Pequenas e médias propriedades 

participaram da produção de café na região, associando-a a outros gêneros, fator que 

garantiu, ao mesmo tempo, autossuficiência e inserção no mercado cafeeiro.60  

Havia então uma relação direta entre a expansão da cafeicultura em direção a Minas 

Gerais e o processo de formação e identidade regional da Zona da Mata ao longo do 

século XIX. A medida que a vizinha área do Vale do Paraíba expandiu sua produção 

cafeeira, a Zona da Mata passou a constituir-se como região específica, articulando o 

crescimento da produção e comercialização do café, com seus efeitos multiplicadores 

entendidos como a expansão do capital mercantil, modernização dos transportes e 

urbanização. Dessa forma, entende-se que a produção econômica delimitou a Zona da 

Mata no contexto econômico e social de Minas Gerais no século XIX.61 

 

 

 

 

                                                           
59 PAULA, Op. Cit. P. 73. 
60 VITTORETO, Op. Cit., P. 77.  
61 PAULA, Ricardo Zimbrão Affonso de. Região e regionalização: um estudo da formação regional da 

Zona da Mata de Minas Gerais. Revista de História Econômica e Economia Regional Aplicada. Vol. 1, N 

1, Jul/Dez 2006. 
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Mapa 2 – Região da Zona da Mata 

 

          

                Disponível em: http://geoprocessador.blogspot.com.br/ acesso em 27 de Maio de 2016 
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São Paulo do Muriaé: origens sociais e econômicas  

 

Situada no leste da Zona da Mata mineira, a freguesia agrária de São Paulo do Muriaé 

teve a sua ocupação no início do século XIX, a partir da organização de um aldeamento 

de índios liderado pelo capitão e diretor de índios Guido Thomaz Marlière. Aos vinte e 

cinco dias do mês de maio do ano de 1819, teve início a demarcação de terras da freguesia 

de São Paulo do Manoel Burgo, nome da região de São Paulo do Muriaé em seus 

primórdios. A partir do Auto de medição de terras, documento expedido pelo Medidor 

Aprovado, Francisco de Paula Silveira Alferes, da cidade de Mariana, inaugurou-se na 

região uma estrutura de ocupação e povoamento baseada no aldeamento e organização 

dos índios. A demarcação das terras tinha por objetivo assentar os índios denominados 

Puris e promover nesse sertão a catequização e civilização dos indígenas que ocupavam 

toda a área62, como demonstra o seguinte trecho do texto narrado na íntegra na Revista 

de Historiografia de Muriaé: 

 

... Capitão e diretor geral de Índios Guido Thomaz Marlière, em São Paulo 

do Manoel Burgo, por ele capitão, me foi dito que tinha provisão de Junta 

Militar da conquista e civilização dos Índios desta Capitania de Minas Gerais 

de vinte e cinco de maio deste ano para fundar um estabelecimento para Índios 

Puris, levantar igreja para eles e demarca-lhes terras quantas fossem bastante 

para sua cultura e sustentação neste sertão do Muriahé63... 

 

O capitão e Diretor geral dos Índios, Guido Marlière, foi sempre citado pelos 

estudiosos, especialmente os da cidade de Muriaé, como herói indianista  que possuía 

grande paixão pelo Brasil nas primeiras efemérides escritas da localidade, já na segunda 

metade do século XX. De origem francesa, acredita-se ter nascido na região da Alsácia-

Lorena, no ano de 1768. Teria iniciado sua formação militar no exército do Imperador 

Luiz XVI, e posteriormente, pertenceu às tropas e corte de Napoleão. Casou-se em 

Portugal com dona Maria Vitória da Conceição Rosier, pertencente a uma família de 

                                                           
62 CANEDO, José Clovis. Primórdios de Muriaé. Revista de historiografia muriaeense – vol 1 n°1 – 

Muriaé: Fundação Henrique Hastenreiter, 1977. 
63 CANEDO, Op.Cit.., p. 23. 
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também militares, de origem francesa64. Acompanhando a família Real, veio para o Brasil 

com o cargo de Alferes, recebido ainda em Portugal onde ingressara ao exército em 1802. 

Seguindo a carreira como militar, foi graduado a Capitão em 1810 e enviado a Vila Rica 

em 1811, local onde foi acusado de espionagem e bonapartismo, e conduzido ao Rio de 

Janeiro preso65. 

Sem provas que pudessem comprovar a espionagem de que fora acusado, Marlière 

foi solto e regressou a Vila Rica em fevereiro de 1812, ocasião em que solicitou seu 

afastamento do exército “a fim de tratar em Rio Novo do Pihá, então termo da Vila de 

Barbacena, de umas terras que lhe haviam sido concedidas por Carta de Sesmaria”66. Em 

fevereiro de 1813, Guido Marlière chegou a São João Batista do Presídio67, enviado por 

ordem do Conde de Palma, com a missão de “pacificar questões e lutas entre portugueses 

e índios, nomeado Diretor Geral dos Índios, da Freguesia de São Manoel do Pomba, São 

João Batista do Presídio e aldeias anexas”68. A partir de então, Guido iniciou os trabalhos 

de abrir estradas, fundar cidades, civilizar índios e povoar territórios desconhecidos. 

Neste período de desbravar caminhos é que Marlière organizou os índios Puris próximos 

ao rio Muriaé com o objetivo de proteger esta região da província de Minas Gerais dos 

campistas69 e, “uma vez criado o novo aldeamento, Marliére pôs-se a beneficiá-lo com a 

instalação de quartel, de moinho, de choupana para indígenas e de Capela dedicada a São 

Paulo apóstolo”70. Deu-se, então, aos três dias de Setembro de 1819 o nascimento da 

localidade batizada de São Paulo do Manoel Burgo.  

Guido Thomaz Marliére é geralmente mencionado sobre os primórdios de Muriaé, 

associado a outro militar que deixou memórias para o munícipio: Constantino José Pinto. 

Vice-diretor dos índios, chegou em São Paulo do Manoel Burgo em 1819, encarregado 

de civilizar e administrar o comércio de poaia71, efetuado pelos índios Puris72. Deixou seu 

cargo de vice-diretor a fim de se dedicar à agricultura, ramo que o tornou um homem de 

                                                           
64 PARANHOS, Rocha. Guido Thomaz Marlière. Revista de Historiografia muriaeense – vol 1 n°1 – 

Muriaé: Fundação Henrique Hastenreiter, 1977. 
65 PARANHOS, Op. Cit., p. 46 
66 Ibid., p. 47 
67 Atual cidade da Zona da Mata Mineira de Visconde do Rio Branco. 
68 PARANHOS, op. cit., p. 48 
69 Comerciantes de Campos dos Goytacazes que subiam o Rio Muriaé para fazerem comércio de poaia com 

os índios. 
70 JOSÉ,1958, p. 197 apud PARANHOS, 1977, p. 49. 
71 Raízes com propriedades medicinais extraída pelos indígenas locais.  
72 CASTRO, Francisco Rogério. Constantino José Pinto – “Fundador” de Muriaé. Revista de Historiografia 

muriaeense. Muriaé: Fundação Henrique Hastenreiter, 1977. p . 31. 
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posses e senhor de escravos. A partir da análise do inventário de sua esposa, dona 

Venância Angélica da Luz, é possível deduzir que suas atividades agrícolas lhe renderam 

certa estabilidade financeira e social. Dentre os bens declarados, encontram-se jóias, 

utensílios de cobre e ferro, móveis, vinte e seis cabeças de gado, três muares, dez escravos 

– dentre os quais seis de Nação -, benfeitorias – incluindo muitos pés de café – e uma 

fazenda.  

A trajetória de Constantino Pinto ilustra as transformações que São Paulo do 

Manoel Burgo sofreu até se tornar São Paulo do Muriaé, quando em 1865 a elevação de 

vila a cidade foi declarada pela Lei n° 1257, em vinte e cinco de Novembro do dito ano73. 

As mudanças econômicas relacionadas à substituição das atividades de extração da poaia 

para a agricultura e as pertinentes à sociedade a medida em que o povoamento foi se 

estabelecendo, podem ser analisadas a partir de históricos como a do dito Vice-diretor, 

que ao chegar à região, liderava os indígenas e suas produções comerciais, e, 

posteriormente, voltou-se para a área rural a fim de estabelecer sua roça, e economia 

própria,  tornando-se aos poucos proprietário de terras, benfeitorias e escravos. 

O caminho percorrido por Constantino Pinto remonta a um cenário matense. A 

que a produção de café na região teria se originado de investimentos cedidos pelos 

recursos e teria aberto espaço para a produção mercantil de alimentos, ampliando os 

mercados locais e propiciando o início da monocultura cafeeira, responsável pelo 

enriquecimento de muitos proprietários. 

A formação populacional de Muriaé foi percebida por certo conjunto de autores 

locais de maneira um tanto idealizada. Exemplo disso é o texto Joel Peixoto Manoel74, 

que afirma que essa formação teria se constituído a partir de três raças: a dos brancos – 

brasileiros e estrangeiros-, os índios – Puris, habitantes da região -, e os negros – 

representados pelos escravos. Em seu artigo sobre o povoamento de Muriaé, Manoel 

apresenta o esforço das competências provinciais em unir esses indíviduos: 

Era intenção das autoridades provinciais que se incrementasse o mais 

possível o entrelaçamento racial dos tipos étnicos de nossa região através do 

casamento, visando com estas uniões mistas promover um laço mais estreito 

                                                           
73 CANEDO, op. cit., p. 22. 
74 MANOEL, Joel Peixoto. Povoamento de Muriaé. Revista de Historiografia muriaeense –vol 4 n°4. 

Muriaé: Fundação Hastenreiter, 1981. 



42 

 

  

de amizade entre os habitantes, criando entre eles maior clima de amor pela 

terra75. 

 

  A declaração acima ilustra a ideia de que não havia grandes disparidades entre as 

diferentes etnias, além da exaltação à possível amizade entre elas. Podemos notar ainda a 

generalização no que diz respeito às categorias denominas “brancos, índios e negros”, 

como se todos os brancos fossem os portugueses, todos os índios Puris e os negros, 

escravos, desconsiderando outros inúmeros elementos presentes na sociedade, mas que 

não pertenciam a essa divisão entendida pelo autor. Infelizmente, pelas limitações de 

nossas fontes, não nos é possível reconhecer a nacionalidade e origem de todos que se 

estabeleciam na freguesia, mas podemos supor por meio dos sobrenomes descritos nos 

registros diversos consultados que nem todos esses “brancos” possuíam ascendência 

portuguesa. Além desses, temos dados que comprovam negros livres em São Paulo do 

Muriaé para o ano de 1872, o que impugna a afirmação de negros como representantes 

apenas de escravos, e fortalece o ensejo por entender a pluralidade que formava a 

sociedade muriaeense ainda em sua gênese. 

 Sabemos, porém, que essas afirmações acerca dos tipos étnicos presentes na 

composição populacional de São Paulo do Muriaé são referências de uma ideia difundida 

por muitos anos para justificação da miscigenação do povo brasileiro de forma geral. 

Compreendemos também que esses cronistas se valem de conceitos, temas e ideias muitos 

vezes já superados, e que não se aplicam a determinadas realidades. No caso das 

efemérides sobre a história de Muriaé, podemos perceber várias considerações que não 

são reconhecidas atualmente como apropriadas, embora, possamos tomar como de grande 

valia para reconstrução histórica do município as informações e documentos por elas 

citados. 

Apesar de consagrar a união das raças em São Paulo do Muriaé como movimento 

automático, correspondente ao bom convívio das diversas etnias, Manoel aponta para um 

quadro de mestiçagem que abrangeu as gerações posteriores às primeiras décadas de 

domínio da região. É possível concluir, portanto, que talvez não nos moldes românticos 

sugeridos pelo autor, mas por meio de um processo de uniões mestiças, gradualmente, a 

sociedade muriaeense foi se constituindo, não apenas pelos estrangeiros portugueses, mas 

                                                           
75 Idem., p 35. 
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de outras nacionalidades também, da mesma forma, não só de negros escravos, mas 

também dos livres. E os indígenas, primeiros habitantes da localidade, com os seus pares, 

com negros e brancos.  

 Toda essa composição social é perceptível ao analisarmos os dados do primeiro 

Censo do Brasil, correspondente ao ano de 1872, referente à população de São Paulo do 

Muriaé. O ano em exercício em que o Censo foi realizado, temos para a localidade um 

total de 3.744 habitantes. Destes, 2.887 (77%) pertenciam a categoria de livres e os 857 

(23%) restantes eram escravos. 

 Os dados acima apresentados contribuem para analisar a composição heterogênea 

e miscigenada da sociedade escravista como ela se desenvolveu em Muriaé. É isso que 

propomos estudar neste trabalho. Através do cruzamentos de informações das fontes que 

dispomos, é possível ver as nuances da formação social de São Paulo do Muriaé. Se 

pensarmos que a quantidade de escravos, era inferior a de livres, compondo apenas 23% 

dos habitantes, possivelmente estamos lidando com uma sociedade em que dois quadros 

podem se configurar, ou se combinar: os proprietários, sendo muitos possuíam poucos 

escravos, ou a concentração da propriedade de escravos se dava nas mãos de um grupo 

consideravelmente pequeno de proprietários. Outro fator possível de análise não é apenas 

a relação senhor/escravo, mas todas as possibilidades de uniões solidárias entre os 

membros de uma sociedade diversificada e dinâmica. Interessa-nos também vislumbrar o 

papel dos livres não senhores, não proprietários de terras e também de libertos em relação 

a apadrinhamentos de batismos e casamentos. Além dos apadrinhamentos, tentaremos 

perceber como as uniões se estruturavam em um meio agrário-escravista e quais as 

representações destes comportamentos na freguesia. 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

  

CAPÍTULO II 

FORMAÇÃO POPULACIONAL E COMPORTAMENTO SOCIAL EM SÃO 

PAULO DO MURIAÉ: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DOS CENSOS, BATISMOS E 

CASAMENTOS 

 

Formação populacional de São Paulo do Muriaé 

 

A história de São Paulo do Muriaé tem seu início oficial no ano de 1819, mais 

precisamente no dia vinte e cinco de maio, data em que teve início a demarcação das 

terras e assentamento dos índios Puris ocupantes da área em questão. A partir de então, a 

região passou a sofrer um processo de divisão das terras, organização das aldeias 

indígenas, bem como a catequização desses. Em suma, uma estrutura de ocupação e de 

povoamento. Em Setembro do mesmo ano, surge a localidade conhecida como freguesia 

de São Paulo do Manoel Burgo, pertencente à São João Batista do Presídio76. 

 A princípio foram estabelecidas roças e engenhos, com utilização da mão de obra 

nativa77. Além da agricultura, existia na localidade a economia da poaia, comercializada 

pelos índios, inclusive com campistas78, antes mesmo da organização do aldeamento. 

Assim, a produção econômica em São Paulo do Muriaé se configurou em seus primórdios, 

voltada para a subsistência e para um comércio incipiente. Nas palavras de Roberto 

Martins: 

A região onde se instalaria o município de Muriaé, era explorada desde o último quartel 

do século XVIII por herbanários vindos de Campos dos Goytacazes, que se utilizavam 

em suas locomoções do rio Muriaé, afluente do Paraíba do Sul. (...) Entretanto, os puris 

foram aldeados em 1819, orientados por um diretor de índios, para tarefas dividas entre a 

                                                           
76 Atual município de Visconde do Rio Branco. 
77 De acordo com escritos de autores locais, espécies de efemérides, que remontam os primórdios da cidade, 

e também levamos em conta os autos de medições de terras, documento expedido pelo Medidor Aprovado, 

Francisco de Paula Silveira Alferes, da cidade de Mariana, que determinou a inauguração na região de uma 

estrutura de ocupação e povoamento baseada no aldeamento e organização dos índios. CANEDO, José 

Clovis. Primórdios de Muriaé. Revista de historiografia muriaeense – vol 1 n°1 – Muriaé: Fundação 

Henrique Hastenreiter, 1977. 
78 Comerciantes de Campos dos Goytacazes que subiam o Rio Muriaé para fazerem comércio de poaia com 

os índios. 
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agricultura e o extrativismo. Nos anos 1820 já havia fazendas no lugar dedicadas à cultura 

canavieira.79 

 

 

   Mapa 3 – Rio Muriaé 

 

                                 Fonte: Memorial Municipal de Muriaé 

 

 

Ao longo do século XIX, as transformações sociais acompanharam as 

transformações econômicas em São Paulo do Muriaé. É possível observar as composições 

sociais iniciais, a partir da análise da lista nominativa de 181980, realizada para São João 

Batista do Presídio, localidade que acolheu os registros dos habitantes pertencentes a ela, 

entre eles, Manoel Burgo, denominação primária concedida às terras que formariam São 

                                                           
79 MARTINS, Roberto Borges, Minas e o tráfico de escravos no século XIX, outra vez. In: 

SZMRECSANYI, Tamas & Lapa, José Roberto do Amaral. orgs., História Ecônomica da Independência 

e do Império. São Paulo: HUCITEC,1996, p.110 
80 A lista nominativa citada referente a São João Batista do Presídio, incluía registros de todos os territórios 

que faziam parte da freguesia, como os atuais municípios de Visconde do Rio Branco, São Geraldo, Paula 

Cândido, Guiricema, Miraí e Muriaé até a fronteira com o estado do Rio de Janeiro, pelo vale do rio Muriaé. 
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Paulo do Muriaé. No ano da aplicação do censo, era ocupada quase exclusivamente por 

índios, dos quais não foram encontrados dados sobre seu recenseamento, o que leva-nos 

a hipótese de provavelmente não terem sido incluídos na contagem populacional da 

localidade.  

Por essas razões, utilizaremos os dados recolhidos referentes à população 

pertencente à freguesia de São João Batista do Presídio como uma espécie de marco 

referencial populacional, com o intuito de demonstrar como eram as formações familiares 

e sociais, e como elas se desenvolveram ao longo do século XIX.  

 Segundo a lista de habitantes de São João Batista do Presídio81, foram registrados 

395 fogos, totalizando 2406 habitantes. Divididos por “qualidades”, como podemos ver 

na tabela a seguir, a população era formada por uma parcela parda, que correspondia a 

26,5% da população consultada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 O documento encontra-se disponível no arquivo do Laboratório de acervo e documentação histórica – 

LADOCH -  da Universidade Salgado de Oliveira.  
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Tabela 1 – Lista Nominativa São João Batista do Presídio 1819 

 

 

 De acordo com Eduardo França Paiva82, as sociedades ibero-americanas eram 

solidamente moldadas por meio da classificação, hierarquização e distinção social. A 

diferenciação entre os vários elementos que formavam as sociedades colonizadas por 

portugueses e espanhóis eram expressas através do que ele chama de “grandes” 

categorias, que eram operadas e generalizadas por autoridades e administradores.  

 Em suas palavras, temos a função do termo “qualidade” largamente empregado a 

pessoas e grupos sociais na América lusa e espanhola: 

A “qualidade” no geral congregava as dezenas de “qualidades” ou “castas”, entre as quais 

as pessoas e os grupos sociais eram distribuídos e às quais eram vinculados. Assim, sob 

essa categoria alargada se abrigavam as “qualidades” ou “castas” específicas, tais como 

índio, branco, negro, preto, crioulo/criollo, mestiço /mestizo, mameluco, mulato, zambo, 

zambaigo, pardo cuarterón, cabra, curiboca, coiote, chino, entre várias outras.83 

                                                           
82 PAIVA, Eduardo França. Dar nome ao novo: uma história lexical da Ibero-América entre os séculos XVI 

e XVIII (as dinâmicas de mestiçagens e o mundo do trabalho). Belo Horizonte: Autêntica Editora,2015. 
83 Idem, 2015. P. 126 

Qualidades Habitantes Porcentagem   

Brancos 587 24,4 
 

Crioulos 320 13,3 
 

Índios 4 0,1 
 

Pardos 638 27 
 

Pretos 129 5 
 

Não consta 728 30,2 
 

Total  2406 100 
 

Fonte: Lista nominativa de São João Batista do Presídio, 1819 
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 Como demonstrado na tabela 1, existia na listagem levantada uma certa variedade 

de “qualidades” presentes na freguesia a qual São Paulo do Muriaé pertencia. Paiva, 

afirma que as indicações de pessoas não brancas feitas nos documentos de mais diversos 

tipos, desde o século XV, seguiam uma espécie de fórmula composta por nome + 

“qualidade + “condição”. Assim, como na escrita, essa regra existia também na fala, o 

que tornou a identificação e a qualificação de indivíduos um exercício cotidiano, e 

profundamente incorporado pela população84. 

 Os dados demonstrados na lista nominativa de 1819, de certa forma, projetam-se 

no censo realizado em 1872. A partir dos números desse recenseamento, com contagem 

específica para São Paulo do Muriaé, que desde 1865 já havia sido elevada à categoria de 

cidade, é possível observar uma população predominantemente mestiça, sendo composta 

por 42% de habitantes por pessoas pardas. 

 

             Tabela 2 - População livre e escrava em São Paulo do Muriaé - 1872   

Sexo Livres % Escravos % Total % 

Homens 1521 52,6 483 56,3 2004 53,2 

Mulheres 1366 47,4 374 43,7 1740 46,8 

Total 2887 100 857 100 3744 100 
Fonte: Recenseamento de 1872. Biblioteca Central do IBGE. 

     

 

 A partir da composição representada na tabela 2, podemos perceber uma 

superioridade masculina, tanto entre livres, quanto entre escravos, o que configura uma 

                                                           
84 Idem, 2015. P. 130. 
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notável superioridade livre na freguesia, corroborando a posição de Rômulo Andrade a 

respeito da existência de pequenas escravarias na localidade85. 

 Em relação à cor, a população livre de São Paulo do Muriaé era composta por uma 

maioria parda, 48% segundo o censo levando em consideração homens e mulheres. Se 

voltarmos o olhar para os primórdios da formação da localidade, depararemo-nos com o 

seguinte cenário: um aldeamento de índios, organizados e administrados por um diretor 

francês, e posteriormente por outros subalternos de origens distintas, associada à chegada 

gradual de escravos, como também de imigrantes e migrantes. A configuração 

social/populacional da freguesia tenderia mesmo a mestiçagem, como revelada pelo 

recenseamento. Se unirmos os percentuais referentes a pardos e caboclos, obteremos um 

índice de mestiçagem de 51,91% que configura metade da população no período 

analisado.  

 A categoria “cor”, empreendida por viajantes, administradores e religiosos, era 

uma forma de distinguir os indivíduos e marcar suas singularidades, enquanto o emprego 

do termo “mestiço” denominava filhos de uniões mistas86. Seguindo o panorama 

apresentado, a configuração mestiça da população de São Paulo do Muriaé acompanhou 

sua trajetória de ocupação. 

 

Tabela 3 - Razão de cor população livre em São Paulo do Muriaé - 1872 

Cor  Homens  Mulheres Total % 

Brancos  696 613 1309 45,35 

Pardos 722 672 1399 48,45 

Pretos 52 27 79 2,74 

Caboclos 51 49 100 3,46 

Total 1521 1366 2887 100 
                                Fonte: Recenseamento de 1872. Biblioteca Central do IBGE  

                                                           
85 ANDRADE, 1998. Op.cit. P. 186 
86 Idem. 2015. P. 181. 
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  Em relação à população escrava, os percentuais não surpreendem; ao contrário, 

apontam algumas particularidades. Como já era esperado, não foram contabilizados 

escravos reconhecidos como brancos. Contudo, alguns índices para pardos aparecem nos 

registros, parâmetro que reforça a composição mestiça na formação populacional de São 

Paulo do Muriaé. 

  

Tabela 4 – Razão de cor população escrava em São Paulo do Muriaé - 1872 

Fonte: Recenseamento de 1872. Biblioteca Central do IBGE 

 

Seguindo a análise da constituição populacional em São Paulo do Muriaé, 

encontramos para o estado marital dos habitantes livres uma superioridade de solteiros 

(64,43%), e um quadro muito semelhante entre os indivíduos escravos, que foram 

contabilizados em maior quantidade como solteiros (86,23%). Cabe lembrar que as 

uniões consensuais eram comuns entre cativos, o que significava a existência de um 

relacionamento de natureza estável mesmo que não oficializado pelos proclames 

religiosos. Algumas justificativas tentam responder à lacuna de registros e oficializações 

das uniões escravas, entre elas, a falta de interesse dos proprietários em regularizar 

perante a Igreja as relações de seus escravos, como expõe Schwartz87, ao afirmar que 

apesar do desinteresse dos senhores, este, não interferia de modo algum na realidade dos 

escravos em criar e manter laços de afeição, associação e sangue permanentes em suas 

vidas. 

                                                           
87 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos – engenhos e escravos na sociedade colonial 1550-1835. Ed. 

Schwarcz, 1988.P.380. 

Cor Homens Mulheres  Total % 

Pardos  96 75 171 19,95 

Pretos 387 299 686 80,05 

Total 483 374 857 100 
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Fonte: Recenseamento 1872. Biblioteca Central do IBGE 

 

          Tabela 6 - Estado Marital população escrava em São Paulo do 

Muriaé- 1872  

Estado Marital Homens Mulheres Total      % 

Solteiros 423 316 739 86,23 

Casados 54 49 103 12,02 

Viúvos 6 9 15 1,75 

Total 483 374 857 100 
                         Fonte: Recenseamento 1872. Biblioteca Central do IBGE 

 

A religião oficialmente declarada pela população foi o catolicismo, sendo 

representado por toda a população livre e escrava. Observa-se que além de não haver para 

a localidade declaração de prática não cristã católica, não havia menção a outros cultos. 

Os números catalogados em São Paulo do Muriaé convergem com os dados recolhidos 

pelo recenseamento em todo o Brasil no ano de 1872, em que 99,7% da população 

declarou ser católica.88 Herdada do processo histórico da colonização, a religião católica 

foi a religião oficial do Estado até a Constituição de 1891, momento em que os 

                                                           
88 Recenseamento geral do Brasil, 1872. Biblioteca cetral IBGE. 

 

 

Tabela 5 - Estado Marital População Livre em São Paulo do Muriaé - 1872 

Estado Marital Homens Mulheres Total  % 

Solteiros 1038 851 1889 65,43 

Casados 455 451 906 31,38 

Viúvos 28 64 92 3,19 

Total 1521 1366 2887 100 
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republicanos desejavam livrar-se de práticas do período imperial, dentre elas desvincular 

a igreja católica do Estado. 

 

 

 

Em relação à instrução, São Paulo do Muriaé apresentava a maioria da população 

livre analfabeta (85,55%), e em maiores índices a parcela feminina livre da sociedade 

(95,97%). Se a educação primária era precária no período imperial, a situação da 

educação feminina era ainda mais grave, uma vez que as escolas secundárias femininas 

passaram a existir a partir de 1850, apenas nas capitais das províncias. Nas localidades 

mais distantes, a educação ficava a cargo das famílias das moças.89 Essa instrução familiar 

era voltada para formação moral e valorização dos bons costumes. Mais importante que 

ser instruída era saber governar bem a casa, cuidar do marido e educar os filhos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 CUNHA, Washington Dener dos Santos; SILVA, Rosemaria J. Vieira. A educação feminina do século 

XIX: entre a escola e a literatura. Revista Gênero. Niterói, v. 11, n. 1, p. 97-106, 2. sem. 2010. 

Tabela 7 - Religião População Livre e Escrava em São Paulo do Muriaé - 

1872 

Religião Livres Escravos Total 

Católicos 2.887 857 3.744 

Acatólicos * * * 

Fonte: Recenseamento 1872. Biblioteca Central do IBGE 
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Analisando os altos índices de analfabetismo masculino, entendemos que o quadro 

destacado corresponde ao fato de no decorrer do século XIX, haver poucas escolas, e 

essas não eram suficientes para atender às pessoas. Ao mesmo tempo, as escolas tinham 

pouca procura, já que a população pobre não apresentava interesse pelo aprendizado, uma 

vez que as escolas primárias eram privadas, enquanto as famílias mais abastadas 

complementavam o ensino com a contratação de tutores e professores.90 Dessa forma, 

entendemos que em uma cidade como São Paulo do Muriaé, relativamente afastada da 

capital da província, de caráter ruralizado, não abarcaria uma sociedade com alto nível de 

instrução. 

No tocante à instrução de escravos, cabe ressaltar que a própria condição de 

escravo conferia exclusão social e, portanto, educacional. O desempenho de atividades 

em espaço reduzido de liberdade, como o trabalho de ganho e a produção de subsistência 

em pequenas partes de terras não era suficiente para garantir a emancipação social. A 

escolarização de cativos e crianças escravas era proibida pela legislação imperial, situação 

que se irradiou-se mesmo após o fim da escravidão.91 Assim, os índices unânimes de 

analfabetismo entre os escravos de São Paulo do Muriaé não surpreendem, pois 

correspondem ao cenário nacional relacionado à educação e à população escrava. 

 

                                                           
90 Idem, P. 100. 
91 BASTOS, Maria Helena Camara. A educação dos escravos e libertos no Brasil: vestígios esparsos do 

domínio do ler, escrever e contar(séculos XVI a XIX). Cadernos de História da Educação. N. 14., V. 2., 

2016. 

 

Tabela 8 - Instrução População Livre em São Paulo do Muriaé -1872 

Instrução Homens Mulheres Total % 

Alfabetizados  362 55 417 14,45 

Analfabetos 1159 1311 2470 85,55 

Total 1521 1366 2887 100 
Recenseamento 1872- Biblioteca Central IBGE 
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Tabela 9 - Instrução dos Escravos em São Paulo do Muriaé - 1872 

Instrução Homens Mulheres Total % 

Alfabetizados * * * * 

Analfabetos 483 374 857 100 

Total 483 374 857 100 
Fonte: Recenseamento 1872 - Biblioteca Central IBGE 

 

 

 

 

No tocante aos dados relacionados aos ofícios da sociedade em São Paulo do 

Muriaé, os dados apresentados pelo censo demonstram um grupo social voltado para o 

trabalho rural e, em segundo plano, manual. Apesar do alto índice de profissões não 

identificadas, o levantamento demonstrou uma comunidade agrária e que tinha suas 

funções desenvolvidas por uma grande parcela brasileira. A presença de estrangeiros no 

município se apresentou ínfima, aspecto relacionado à área de fronteira e interiorana a 

qual o município pertencia. 

Algumas particularidades foram reveladas em meio às informações gerais do 

recenseamento. A primeira diz respeito aos profissionais liberais estrangeiros listados a 

seguir. Ambos do sexo masculino eram professores, única ocupação de caráter autônomo, 

desempenhada por estrangeiros no período. E a outra faz referência aos profissionais 

manuais ou mecânicos. Entre eles, 221 trabalhavam com costuras e 10 com tecidos. Essas 

informações pormenorizadas foram explicitadas no registro do censo, confirmadas por 

Rômulo Andrade, em seu denso trabalho de levantamento de fontes sobre São Paulo do 

Muriaé.92 

 

 

 

 

      

                                                           
92 ANDRADE, 1995. Op. Cit., p. 185. 
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    Tabela 10 - Profissões da População Livre em São Paulo do Muriaé - 1872 

  Brasileiros Estrangeiros   

Profissão Homens Mulheres Total % Homens Mulheres Total % 

Prof. liberais 4 * 4 0,14 2 * 2 2,53 

Proprietários 2 * 2 0,07 * * * * 

Prof. Indefinida 9 * 9 0,31 6 * 6 8,45 

Prof. Manual 37 209 246 8,73 * 3 3 4,22 

Lavradores 608 282 890 3,16 44 2 46 64,78 

Criados/jornaleiro 16 * 16 0,56 1 * 1 1,40 

Serviços domésticos 6 82 88 3,12 * * * * 

Sem profissão 780 781 1.561 55,43 6 7 13 18,30 

Total 1.462 1.354 2.816 100 59 12 71 100 

Fonte: Recenseamento 1872. Biblioteca Central IBGE  

 

 

Ao compararmos as atividades desempenhadas por livres e escravos, podemos 

perceber que alguns dos campos de trabalho não apresentavam nenhum dos dois tipos de 

trabalhadores, como é o caso dos serviços ligados à criação de animais, pesca, ofícios 

marítimos e militares. Observamos também que os trabalhadores escravos constavam em 

menor número frente aos livres, em todas as categorias de profissões registradas. Além 

de constarem em menor número no volume populacional de São Paulo do Muriaé, o 

menor nível de instrução legava aos escravos determinados postos de trabalho, que 

correspondem à maior ocupação por eles, como a lavoura, os serviços domésticos e os 

manuais. 
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                    Tabela 11 -   Profissões da População Escrava em São Paulo do 

Muriaé - 1872  

Profissão Homens Mulheres Total % 

Prof. Indefinida 1 * 1 0,1 

Prof. Manual 28 19 47 5,4 

Lavradores 316 150 466 54,3 

Criados/ Jornaleiros 16 * 16 1,8 

Serviços domésticos 8 66 74 8,6 

Sem profissão 114 139 253 29,5 

Total 483 347 857 100 

        Fonte: Recenseamento 1872. Biblioteca Central IBGE  

 

 

Considerando os números referentes à nacionalidade dos habitantes de São Paulo 

do Muriaé, a população era formada majoritariamente por brasileiros na parcela livre 

(97,54%), como também em relação à comunidade escrava (87,98%). Os estrangeiros 

livres possuem duas origens, de acordo com os dados, 55 eram de nacionalidade 

portuguesa e 10 eram de berço africano, sem especificações para o país africano, enquanto 

que os 103 estrangeiros presentes nos registros ligados aos escravos, todos eram 

africanos. 

 

 

 

 

 

 



57 

 

  

 

Tabela 12 – Nacionalidade da População Livre em São Paulo do Muriaé -1872  

Nacionalidade Homens Mulheres Total % 

 

 

Brasileiros 1462 1354 2816 97,54 

 

 

Estrangeiros 59 12 71 2,46 

 

 

Total 1521 1366 2887 100 

 

 

Fonte: Recenseamento 1872. Biblioteca Central IBGE 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Nacionalidade da População Escrava em São Paulo do Muriaé - 

1872 

 

Nacionalidade Homens Mulheres Total  % 

 

 

Brasileiros 406 348 754 87,98 

 

 

Estrangeiros 77 26 103 12,02 

 

 

Total 483 374 857 100 

 

 

Fonte: Recenseamento 1872. Biblioteca Central IBGE  

 

 

 Comparando os dados registrados do recenseamento de 1872 com os de 1890, 

observamos um aumento considerável da população em geral. Do primeiro levantamento 

para o segundo, notamos um crescimento sobretudo do número de mulheres, 

correspondente a 101%, seguido pelo de homens, de 47,2%. No total, a população passou 

de 3.744 mil habitantes para 7.295, o que conferiu à localidade um aumento de 95% de 

seus cidadãos entre os dezoito anos que separaram os dois recenseamentos.  
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 Podemos atribuir o crescimento populacional observado em São Paulo do Muriaé 

aos efeitos propagadores da produção e diversificação do cultivo de café na localidade, 

que depois de décadas de extrativismo da poaia, de madeira de lei e lavouras de arroz, 

milho, fumo, cana e feijão. Nas últimas décadas do século XIX, São Paulo do Muriaé 

alcançou o a condição de grande produtor de café, condição esta que manteve até meados 

do século XX. O crescimento da produção e comercialização do café foram promotores 

do desenvolvimento econômico do município, que em 1886 inaugurou a Estação São 

Paulo do Muriaé da Estrada de Ferro Leopoldina, como meio necessário ao transporte e 

escoamento da rubiácea para outras áreas da província mas, principalmente, em direção 

aos portos do Rio de Janeiro.93 A criação do ramal “São Paulo”, como era conhecida a 

parada da Estrada de Ferro em São Paulo do Muriaé, contribuiu para a melhor organização 

do espaço urbano, fomentando o surgimento de pensões e estalagens, além de construção 

de casas de morada, armazéns, casas de comércio, abertura de ruas e de estabelecimentos 

que compravam, vendiam e beneficiavam o café, bem como o arroz, o fumo e outros 

gêneros produzidos na localidade.94 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 VARGAS, João Carlos Pereira. Muriaé – História Social e Política. Cadernos de História. Prefeitura 

Municipal de Muriaé, 2013. P. 07. 
94 MANOEL, Joel Peixoto. Tópicos da História de Muriaé. Vol. 2. Edição do Autor, 2015. P. 77. 

Tabela 14- População São Paulo do Muriaé - 1890 

Homens Mulheres Total   

3797 3498 7295   
Fonte: Recenseamento 1890.Biblioteca Central do IBGE 
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Mapa 4 – Estrada de Ferro Leopoldina - 1896 

 

 Fonte: Memorial Municipal de Muriaé 
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Batismos e casamentos e seus significados  

Por muito tempo os estudos relacionados à escravidão abordavam as hipóteses 

sobre a formação familiar dos escravos como uma realidade impossível de existir.  

Acreditava-se que o caráter promíscuo e desregrado dos cativos tornava a composição de 

famílias algo intangível. No entanto, a historiografia da escravidão apresentou uma 

verdadeira guinada, demonstrada por meio da abordagem de novas fontes, e 

principalmente olhares. Trabalhos como de Robert Slenes95, Iraci del Nero Costa96, José 

Flávio Motta97, Manolo Florentino, José Roberto Góes98e Stuart Schwartz99 

demonstraram que a formação familiar entre cativos era possível e muitas vezes estável. 

A respeito das fontes podemos entender que a compreensão dos dados sob uma 

ótica amplificada, que busca nas entrelinhas as ligações entre escravos e seus pares, é 

imprescindível para encontrar a flor tão belamente demonstrada por Slenes.100  

 Ao mencionar a intenção dos estudos sobre famílias escravas, consideramos 

importante ressaltar que essas não se formavam isoladas. Estavam presentes em um 

universo complexo, formado, por sua vez, pelo que optamos denominar de comunidades. 

Ponderamos que, a fim de definirmos a sociedade de São Paulo do Muriaé, estamos 

levando em consideração não apenas o olhar para as famílias escravas, como fizeram em 

trabalhos anteriores, Rômulo Garcia Andrade e Vitória Schettini de Andrade101, mas 

pensando também nos outros componentes da sociedade, aqueles que correspondem aos 

senhores e os não-senhores de escravos ou terras. Para isso, utilizaremos três conceitos 

para pensarmos os grupos sociais e a sociedade como um todo. O primeiro seria a 

comunidade dos senhores, formada pelos proprietários de terras e escravos, aqueles que 

recorrentemente aparecem nos documentos socialmente e financeiramente. O segundo 

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

Sudeste, Século XIX. Campina: Editora da Unicamp, 2011.    
96 COSTA, Iraci del Nero. Vila Rica: População (1729-1826). São Paulo: Fipe/ Edusp, 1979 
97 MOTTA, José Flávio. Corpos escravos, vontades livres: posse de cativos e família escrava em bananal 

(1801-1829). São Paulo: FAPESP/Anablume, 1999 
98 FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto. A paz das senzalas. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira. 1997. 
99 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos. Engenhos e escravos na sociedade colonial 1550-1835. São 

Paulo: Companhia da Letras, 1988.p.310 
100 SLENES, 2011, Op.cit. 
101 ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Ilegitimidade e compadrio: o estudo dos nascimentos de 

mães escravas, São Paulo do Muriaé, 18852-1888. 2006. Dissertação de Mestrado. (História Social) – 

Universidade Severino Sombra. USS, Vassouras. 
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seria a comunidade dos não-senhores102, composta por pessoas livres e libertos, não 

proprietários de escravos mas que estavam ligados tanto ao grupo dos senhores, quanto 

ao dos cativos. E o terceiro, a comunidade dos escravos, formada por aqueles que 

caracterizam toda a sociedade por meio de sua força de trabalho.  

 Consideramos os conceitos apresentados, vias de compreensão da formação da 

sociedade escravista existente em São Paulo do Muriaé, como Moses Finley103 aponta a 

importância de entender a localização do escravo na sociedade, bem como, quem eram 

seus donos e, que papel exerciam na economia e fora dela.  

 Ao dizermos que uma sociedade é escravista, estamos então considerando que o 

trabalho escravo não apenas é utilizado como produto econômico, mas que existe todo 

um ambiente a fim de garantir que ele exista. Em outras palavras: indivíduos que mesmo 

não estando diretamente ligados à escravidão, de alguma forma, contribuíam para a sua 

existência.  

 Eugene Genovese, ao analisar as realidades internas das posses de escravos na 

região Sul dos Estados Unidos, concluiu que a escravidão estabeleceu as bases da posição 

e do poder dos senhores. A sociedade era regida pela posse de escravos que media a 

afluência dos proprietários, marcava seus status, e os permitia desfrutar de posições e 

compromissos sociais104.   

Para o entendimento desses grupos sociais distintos, utilizaremos os registros 

paroquiais, que correspondem aos registros de batismos, casamentos e óbitos 

estabelecidos tradicionalmente pelas culturas cristãs. Esses assentamentos apresentam 

informações capazes de aproximar-nos da formação social existente à época. Por meio do 

cruzamento de dados presentes nos registros paroquiais, é possível ligar nomes e 

sobrenomes às famílias livres e escravas existentes, bem como acompanhar o percurso 

social elaborado pelos membros da sociedade. Graças a essas informações, é possível 

destacar comportamentos sociais, como frequência de casamentos e batismos, a 

sazonalidade destes e formação de famílias não apenas de laços sanguíneos, mas também 

a adição de membros, que de forma afetiva passaram a fazer parte do núcleo familiar 

como os padrinhos e madrinhas de batismo.  

                                                           
102 Pensamos que os integrantes dessa comunidade seriam aqueles que não possuem escravos, e não são 

escravos. Incluindo os então, mestiços, brancos, libertos, proprietários de terras e outros habitantes. 
103 FINLEY, Moses. Escravidão Antiga e Ideologia Moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1991. P. 83. 
104 GENOVESE, Eugene. A Economia Política da Escravidão. Rio de Janeiro: Pallas, 1976. P. 38 
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 Em São Paulo do Muriaé, não foram encontrados documentos com informações 

referentes aos óbitos, como existem para os batismos e casamentos. Elas foram 

encontradas em apenas um mapa de população, referente ao ano de 1849 e somente neste 

ano. Outros mapas de população encontrados no Arquivo Público Mineiro, 

correspondentes a diferentes anos, não apresentam as informações sobre os óbitos 

ocorridos em São Paulo do Muriaé.  

A origem da prática de registrar os acontecimentos sobre a vida das pessoas, como 

ocorrem com os batismos, casamentos e óbitos, é incerto. Para Maria Luiza Marcílio105, 

cogita-se a ideia que tenha começado no Império Romano, mas também existem 

ponderações que as situam como prática adotada no início da Idade Média. Seja como 

for, não temos informações sobre quantificação de dados como esses para a Antiguidade, 

e sabemos apenas que o primeiro registro do gênero data de 1334, ou seja, século XIV, e 

pertence à aldeia francesa de Givry na Bourgogne106 

 A legislação eclesiástica sobre os registros paroquiais foi fixada, regulamentada e 

generalizada ainda que sem um padrão específico, pelo Concílio de Trento em 1563. Toda 

a cristandade católica passou então a seguir o método de registrar o percurso ritualístico 

dos fiéis ao longo de suas vidas. A prática obrigatória de registros foi herdada dos nossos 

colonizadores, pois, em Portugal passou-se seguir as normas do Concílio Tridentino 

desde sua realização107. Outra regularização eclesiástica, de iniciativa do arcebispo 

Monteiro e Vide, foram as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, geradas a 

partir do sínodo de 1707. O conjunto de normas compreendiam uma forma de atualização 

das exigências da Igreja Católica, à realidade do Brasil, entre elas, a presença da 

escravidão. Segundo as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707, era 

obrigatório o culto à doutrina cristã a todos, inclusive a criados e escravos, incluindo todos 

os sacramentos. 

                                                           
105 MARCÍLIO, Maria Luiza. Dos registros paroquiais à Demografia Histórica no Brasil. In: Revista Anais 

de História. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis. 1970. 
106 CF, MOLS, R. Introduction à la Demographie Historique des villes d’Europe du XIV au XVIII siècle. 

Louvain, Duculot Gembloux, 1954. 
107 Ver MARCÍlIO Op. Cit., 1970 p. 85 
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Os registros paroquiais – batismos, casamentos e óbitos – apresentam em seu 

caráter serial um instrumento de valiosa ajuda na investigação de comunidades, a partir 

dos fenômenos ligados à composição e estrutura de famílias, ciclo de vida de populações, 

matrimônios e movimentos populacionais.108 Eles nos permitem entender as sociedades 

de uma forma dinâmica e reconstituir de forma estrutural suas populações. 

Instituídos pela Igreja Católica como sacramentos109, batismo e casamento 

passaram a ocupar socialmente um rito não apenas religioso, mas também de confirmação 

e aceitação comum. Assim, entendemos os rituais cristãos, não apenas como uma 

formalidade religiosa, mas como uma oportunidade de firmar prestígio, influência e 

garantias em comunidade que transcendem o parentesco sanguíneo. Elizabeth Anne 

Kuznesof ressalta que como instituição social no Brasil, a família tem na relação de 

parentesco um papel dominante, além de ser também político. A rede familiar brasileira, 

desde o período colonial, era uma instituição baseada no parentesco, ligado a lealdades 

pessoais e de territorialidade.110 Batismos e casamentos se configuraram nas sociedades 

escravistas como verdadeiras estratégias de confirmação social. Não somente realizados 

com esses intuitos pelos proprietários, mas recorrentemente por livres não proprietários e 

também forros e, quando permitido por seus senhores, os escravos almejavam casar-se 

legalmente.  

A historiografia brasileira tem dispensado especial atenção às relações de 

compadrio entre escravos111. Entretanto, estudos que aprofundam as ligações entre 

membros de elites políticas e econômicas também têm demonstrando que a prática do 

sacramento do batismo era utilizada como estratégia social em sociedades 

hierarquizadas.112  

                                                           
108 ANDREAZZA, Maria Luiza. Olhares para a ordem social na Freguesia de Santo Antônio da Lapa 1763-

1798. Trabalho apresentado no XIII Encontro da Associação Brasileira de Estudos Populacionais - ABEP, 

Ouro Preto, 2002. 
109 De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo e 

destinam-se a santificação dos homens, à edificação do Corpo de Cristo e ao culto prestado a Deus. Os 

sacramentos são “forças que saem” do corpo de Cristo e fazem parte da Igreja por meio de estados e funções 

diversas.  
110 KUZNESOF, Elizabeth Anne. A família na sociedade brasileira: parentesco, clientelismo e estrutura 

social (São Paulo, 1700-1980). In: Revista Brasileira de História. Família e grupos de convívio. Órgão da 

Associação Nacional dos Professores Universitários de História – São Paulo, ANPUH/Marco Zero, vol.9, 

n°17, Setembro de 1988/ Fevereiro de 1989. 
111 Utilizamos como referência os pioneiros: SLENES, 1999; FLORENTINO; GÓES,1997; 

SCHWARTZ; GUDEMAN, 1988; FARIA, 1992; BRUGGER,1990. 
112 Como foram verificadas em pesquisas elaboradas em localidades mineiras, por ANDRADE, 2011; 

ANDRADE; LEMOS, 2013. 
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Para Stephen Gudeman, as relações de compadrio são plurais e flexíveis, uma vez 

que unem o sacro ao secular em uma prática social. São capazes de unir pessoas de um 

mesmo estamento social, sem relevar as condições verticais presentes nas sociedades.113 

Ana Lugão analisa o compadrio como uma forma de serem estabelecidas uniões fora dos 

laços consanguíneos, inclusive entre cativos.114 

Os parentescos estabelecidos por meio dos rituais religiosos podiam ser 

confirmados por meio do crisma, do casamento e do batismo. Apesar de terem mais 

atenção dos estudos aqueles oriundos dos batismos, os laços criados não se limitavam ao 

âmbito espiritual. Eles serviam como ligações sociais não apenas entre padrinho e 

afilhado, mas uniam também as famílias. Segundo Schwartz, as relações formadas a partir 

dos sacramentos possuíam uma dimensão social que ultrapassava a estrutura da Igreja. 

Elas eram usadas para reforçar parentescos já existentes e solidificar as relações com 

pessoas de classe social semelhante além de estabelecer laços verticais entre indivíduos 

socialmente desiguais115. 

O batismo como sacramento envolve uma nova instituição familiar: o compadrio. 

Dessa forma, o padrinho e a madrinha se tornam compadre e comadre e passam desde 

então a assumir responsabilidades, se não iguais, muito próximas das pertencentes aos 

pais. A assistência muitas vezes vai além da condução espiritual dos afilhados, mas 

sobretudo material e moral.  De acordo com Jonis Freire:  

O batismo cristão se mostrou, no âmbito da sociedade brasileira, uma instituição 

forte e almejada por todos os estratos da população, significava a entrada do pagão no 

seio da Igreja Católica. Para os cativos não foi diferente. Aqueles indivíduos buscaram 

esse sacramento e estabeleceram a partir daquele momento relações de solidariedade e 

reciprocidade que se consubstanciaram por meio do compadrio (parentesco fictício).116 

 

 

                                                           
113 GUDEMAN, Stephen. Spiritual Relationship and Selecting Godparent. In: Man, New Series vol 10. 

Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1975. 2011. 
114 LUGÃO, A. M. The politic of kinship. Compadrio among slaves in nineteenth- century Brazil. In: 

History of the Family. Vol. 5. 
115 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru, SP: EDUSC, 2001. P. 265 
116 FREIRE, Jonis. Familias senhoriais, estratégias de manutenção e/ou ampliação de posses em escravos: 

Zona da Mata mineira, século XIX. 2009. Tese Doutorado – Instituto Filosofia e Ciências Humanas. 

Unicamp, Campinas. P. 188. 
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Katia Mattoso ressaltou que a vida em comum de senhores e escravos é um 

compromisso continuado, uma relação que existe por necessidade e que pode ser 

pacífica117. As ligações estabelecidas pelo apadrinhamento ou testemunho são 

solidariedades individuais, escolhidas de acordo com a vontade pessoal. Elas podem 

existir de diversas formas, sendo eleitas entre escravos, escravos e forros, escravos e 

senhores e comumente, entre livres. 

Em alguns casos o compadrio não se prestou apenas à criação de parentescos que 

pudessem ser convertidos em vantagens sociais e materiais ou que pudessem facilitar a 

vida na comunidade das crianças batizadas ou de seus pais. Cristiany Miranda Rocha118, 

ao analisar as relações de compadrios de famílias escravas em Campinas, notou que para 

alguns escravos existia uma preocupação em fortalecer as ligações familiares e também 

com o passado, pois, em determinados casos, os avós das crianças tornaram-se seus 

padrinhos de batismo. O ato demonstra o olhar desses pais não só para o futuro dos filhos, 

mas um desejo de estreitar seus laços por meio dessa homenagem. 

 Há ainda o compadrio existente fora das pias batismais. Aquela relação de 

apadrinhamento que acontecia quando um escravo, por exemplo, escolhia um 

representante que pudesse recorrer suas causas. Katia Mattoso chama atenção para um 

detalhe originalmente brasileiro: o fato de que senhores nem sempre eram brancos e, 

algumas vezes, nem mesmo livres. A mestiçagem e a manumissão eram sinais de 

mobilidade social e eram extremamente frequentes. 

 Os assentos de batismos são considerados documentos de grande valor, pois 

segundo Roberto Guedes119 nos informam algo importantíssimo sobre os indivíduos que 

recebem o sacramento, que é o nascimento para o mundo de Deus e também para o mundo 

dos homens. O batismo simbolizava o início da vida na fé cristã e o registro na sociedade, 

efetuado pela Igreja Católica, assim como os casamentos, representavam a continuação 

dos sacramentos, a formação de famílias, de apadrinhamentos e de vínculos sociais e 

familiares.  

                                                           
117 MATTOSO, Katia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
118 ROCHA, Cristiany Miranda. Histórias de famílias escravas: Campinas, século XIX. Campinas. Editora 

da Unicamp, 2004. 
119 GUEDES, Roberto. Macaé em fontes paroquiais. In: AMANTINO, Márcia; ENGEMANN Carlos; 

FREIRE Jonis; RODRIGUES Cláudia (Org). Povoamento, catolicismo e escravidão na antiga Macaé 

(séculos XVII ao XIX). Apicuri, 2011.  
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O casamento, por sua vez, ultrapassava sua condição de ato civil; era também 

privado e seguia os proclames exigidos pela igreja Católica. Segundo Janaína Perrayon, 

desde o século XVII as autoridades de Roma tentavam implementar uma política de 

sacramentalização da fé. Assim, os fiéis eram incentivados a traduzir em gestos concretos 

sua devoção através da prática dos sacramentos. Além da confissão e da comunhão, 

aqueles que de fato observavam a fé católica deveriam sobretudo casar-se e batizar seus 

futuros filhos sob a benção da Igreja120. 

Oficializar as uniões era um ato simbólico e religioso que na prática apresentou 

certas dificuldades para os envolvidos. As recomendações de Tentro encontraram 

empecilhos e dificuldades para serem difundidos no Brasil. Helen Ulhôa Pimentel, ao 

levantar a documentação eclesiástica sobre regras para a realização dos casamentos no 

período colonial, descreve a exigência da igreja Católica:  

 

Os registros apontam para o alto custo do controle que se procurava ter sobre o 

casamento. Encontramos processos em que eram exigidos os documentos. Segundo esses 

processos era necessário comprovar o batismo, justificar o estado de solteiro, enfim, 

realizar os banhos, após o que eram feitas as denunciações nas missas dominicais para 

confirmar a inexistência de outros possíveis impedimentos. A existência de fraudes não 

pode ser questionada, o que não invalida a tese da obrigatoriedade.121 

 

Todas as obrigações deveriam ser cumpridas para a realização do rito. Contudo, a 

implementação dessas ordens exigia certa flexibilidade, a fim de que adaptações 

pudessem ser feitas para habitarem a realidade brasileira, a qual não facilitava para os 

próprios clérigos que deviam apresentar pureza de sangue, livre de ascendência ilegítima 

ou de parentesco com judeus, mouros, negros e índios. Tal condição no contexto 

brasileiro foi muitas vezes difícil de se cumprir em um quadro que apresentava poucos 

casamentos legítimos e muita miscigenação122. 

                                                           
120 LOPES, Janaína Perrayon. Casamentos de escravos nas freguesias da Candelária, São Francisco Xavier 

e Jacarepaguá: uma contribuição aos padrões de sociabilidade matrimonial no Rio de Janeiro (c.1800 – 

c.1850). 2006. Dissertação Mestrado (História Social) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. UFRJ, 

Rio de Janeiro. 
121 PIMENTEL, Helen Ulhôa. O casamento no Brasil Colonial: um ensaio historiográfico. Em Tempo de 

Histórias - Publicação do Programa de Pós-Graduação em História PPG-HIS/UnB, n.9, Brasília, 2005. 
122 Idem, 2005. P. 24 
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Mary Del Priore entende que o projeto de propagação da fé católica, por meio da 

institucionalização das famílias, era determinado pela igreja de forma exemplar nos 

discursos, mas desastrosa na prática. Existiam entraves de diferentes ordens, tais como as 

dificuldades ligadas aos altos custos das cerimônias, o preconceito contra a mulher de 

cor, os parentescos de sangue e espirituais e ainda a mobilidade espacial de homens 

devido às atividades econômicas123 

A respeito das testemunhas participantes dos casamentos, geralmente eram 

homens, mas poderiam ser consideradas “testemunhas” todos aqueles que estavam 

presentes na cerimônia. Sobre o papel desempenhado pelos representantes, 

aparentemente secundários, podiam significar mais do que o de simples espectadores. 

Para Perrayon Lopes:  

 

A questão que se coloca é que o (apadrinhamento) está longe de ser um privilégio 

da prática do batismo. Entre noivos e testemunhas certamente existia o desejo do 

estabelecimento de laços espirituais e sociais que, com frequência, deveriam ser 

responsáveis pela criação ou cristalização de importantes relações e estratégias.124 

 

Segundo Cristiany Miranda Rocha, o casamento e o batismo possibilitavam o 

estabelecimento de um parentesco ritual, em que os envolvidos possuíam mecanismos de 

escolha, diferente do parentesco sanguíneo. Para cativos, livres e libertos, a escolha 

envolvia quem seriam seus cônjugues e compadres, criando uma relação entre o 

significado social e as expectativas de formação familiar. Além disso, existia a 

possibilidade de superposição de parentescos consanguíneos e rituais. O compadrio podia 

ser estabelecido entre parentes consanguíneos, que confirmavam seus laços familiares, 

bem como entre escravos e também entre escravos parentes em distintas condições, como 

os apadrinhamentos realizados por forros125.  

 As bases documentais com as quais trabalhamos apresentam, segundo Maria 

Luiza Marcílio126, uma extraordinária contribuição ao pensarmos em níveis de sociedade, 

                                                           
123 DEL PRIORE, Mary. A Mulher na História do Brasil. 3ª edição. São Paulo: Contexto, 1992. p. 31. 
124 LOPES, Op. Cit. P 70. 
125 Rocha, 2004. Op. Cit.  P. 126. 
126 MARCÍLIO, Maria Luiza. Demografia Histórica. Orientações técnica e metodológicas.  Novos Umbrais, 

1977. 
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de cultura, de comportamentos e sensibilidades coletivas, levando em consideração o 

nascer, o amar, o crescer, a formação familiar, as doenças, todos aspectos que podem ser 

encontrados nos registros paroquiais. A observação e análise da população, através da 

demografia histórica, permite-nos entender movimentos populacionais do passado, como 

o que propomos a seguir.  

 

 Batismos e casamentos: comportamento social através dos registros paroquiais 

 A busca pelo entendimento do funcionamento e dinamismo de uma sociedade 

deve ser direcionada pela busca de sua estrutura, seus componentes e os comportamentos 

destes. Ao iniciar a análise social de São Paulo do Muriaé, procuramos entender que a 

comunidade dos escravos, a comunidade dos senhores e a dos não-senhores constituíam 

na realidade uma única sociedade. Portanto, a análise geral não poderia deixar de 

compreender as relações entre os diferentes grupos componentes de um mesmo local. 

 A fim de compreender aspectos comportamentais sociais em São Paulo do Muriaé, 

optamos por utilizar os registros paroquiais de batismos e casamentos, que datam do ano 

1852 a 1888. As fontes apresentam características que nos possibilitam efetuar um 

conjunto de análises e estabelecer padrões, através do cruzamento de informações entre 

elas, como também nos projeta para além da análise inicial a um caminho vertical em 

direção à famílias e personalidades da localidade, que de forma ou outra chamam a 

atenção nas redes interligadas de sociabilidade127. Esses direcionamentos são possíveis 

graças às particularidades dos registros que compreendem os nomes dos envolvidos nos 

atos religiosos de batismos e casamentos, como pais, padrinhos, testemunhas, datas de 

nascimento e condição, elemento este importante no momento da pesquisa e que nos 

possibilita, por meio da nomenclatura, configurar e estabelecer relações entre escravos e 

livres, ou libertos, entre senhores e seus filhos, seus escravos e dependentes. Enfim, 

considera-se toda uma trama que não conversa ao primeiro olhar de um registro, mas que 

quando mudadas as lentes, podemos encontrar os fios de uma rede muitas vezes 

impensável.  

                                                           
127 Referimo-nos a casos em que nos deparamos com singularidades como pai e proprietário serem mesma 

pessoa em um dos registros de batismo, como também a ocorrência de casamentos de escravos de um 

mesmo proprietário em um único dia. Casos que nos chamam atenção para pessoas especificas que se 

destacam dentro da amostra geral. Contudo, não iremos nos concentrar nessas especificidades para esse 

trabalho. 



69 

 

  

 A respeito dos registros de batismos e casamentos da Matriz São Paulo128, os 

livros seguem uma ordem iniciada em 1852, para os batismos, e em 1856, para os 

casamentos. Algumas singularidades nos chamam a atenção como, por exemplo, o fato 

de ter seus registros iniciados formalmente alguns anos após o acontecimento dos 

eventos. Como é o caso do primeiro registro de batismo, que data de 1852, mas que foi 

notado, de fato, apenas em 1855. Destacamos ainda que a uniformidade das informações 

nos apresenta importantes informações sobre os integrantes, seja do batismo ou 

casamento em questão. Nos referimos a características que não passam despercebidas, 

como nação dos escravos, condição dos padrinhos e condição social das testemunhas que, 

por meio de interpretações e análises, funcionam como um link para o entendimento da 

sociedade. 

 As disposições do Concílio de Trento foram vigoradas no Brasil com a publicação 

das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, em 1707, e regulavam todas as 

práticas religiosas. Segundo as leis tridentinas, para que um casamento fosse efetivado e 

considerado verdadeiro para a Igreja, eram necessários alguns procedimentos, como: ser 

realizado em um local sagrado -  igreja-; ser realizado, celebrado por palavras na presença 

de um membro da igreja – padre, pároco-; e por fim, ser conduzido na presença de 

testemunhas.129  Encontramos todos esses parâmetros seguidos pelos vigários atuantes na 

freguesia, o que nos permitiu uma melhor performance metodológica relacionada ao 

levantamento de informações. 

 Ao direcionar o foco da análise para as famílias, buscamos entender como essas 

se formavam e, de que forma isso poderia ser demonstrado através dos registros de 

batismos e casamentos. Para melhor compreender o comportamento, a frequência e a 

ocorrência dos batismos e casamentos, optamos por periodizar os trinta e seis anos 

analisados nas fontes, dividindo todo o período em intervalos de cinco em cinco anos, 

observando as ocorrências para todos os meses do ano. Seguindo essa metodologia, 

organizamos os dados dos casamentos e batismos segundo três categorias: casamentos e 

batismos de livres, casamentos e batismos de escravos, e casamentos e batismos gerais. 

                                                           
128 Matriz São Paulo, igreja que reúne os livros de batismos e casamentos correspondentes à Muriaé, 

quando ainda era Freguesia São Paulo do Muriaé. 
129 PERRAYON, Janaína. Casamentos de escravos nas freguesias da Candelária, São Francisco Xavier e 

Jacarepaguá: uma contribuição aos padrões de sociabilidade matrimonial no Rio de Janeiro (c.1800 – 

c.1850). 2006. Dissertação Mestrado (História Social) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. UFRJ, 

Rio de Janeiro. 
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Dessa forma, mapeamos os casamentos e batismos ao longo dos anos, seguindo sua 

frequência mensalmente.  

  A análise do percurso realizada, utilizando os batismos e casamentos, como dito 

anteriormente, acompanha o período inicial dos primeiros registros nos livros de batismos 

e casamentos -1852- , e segue até o ano de 1888, pois levamos em consideração a parcela 

escrava da sociedade em São Paulo do Muriaé. Entretanto, os livros de batismos e 

casamentos possuem dados que ultrapassam esse marco do fim da escravidão e que 

seguem até o século XX. Para melhor apurarmos as informações, delimitamos uma série 

de trinta e seis anos, a fim de tentar contemplar os comportamentos sociais ao longo dos 

anos de 1852 a 1888.  

 As informações extraídas dos registros paroquiais de batismos e casamentos foram 

organizadas em um banco de dados criado pela historiadora Vitória Schettini de Andrade 

em seus primeiros estudos acerca da localidade.130  A disponibilização desse 

levantamento de fôlego, - uma vez que somam aproximadamente oito mil registros -, 

permitiu-nos avaliar a frequência de batismos e casamentos, bem como localizar relações 

de matrimônio e parentesco espiritual na sociedade em estudo nessa pesquisa. 

 Acreditamos que a análise quantitativa das ocorrências dos batismos e casamentos 

somam à análise qualitativa das aproximações sociais existentes entre os grupos 

familiares e de parentesco espiritual, visíveis entre a elite, a comunidade dos não-

senhores, bem como na comunidade dos escravos. 

 Nessa parte do trabalho, pretendemos apresentar dados referentes aos números de 

batismos e casamentos, os perfis destes, das testemunhas e padrinhos. A partir da 

observação das fontes paroquiais de batismo e casamentos, foi possível vislumbrar uma 

grande variedade de prováveis levantamentos permitidos pelas fontes, bem como aplicar 

algumas operações como: frequência de casamentos em primeiras núpcias, estado civil 

dos pais, nomes e sobrenomes, batizados e casamentos por ano civil, índices de 

ilegitimidade, entre outros. Demonstraremos como ocorreram os batismos e casamentos 

                                                           
130 A pesquisadora cedeu à comunidade acadêmica todos os seus dados elaborados em banco de dados, bem 

como seus resultados, que foram de grande valia para estudos posteriores como o que se pretende nesse 

trabalho.  Para mais detalhes: ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Ilegitimidade e compadrio: o 

estudo dos nascimentos de mães escravas, São Paulo do Muriaé, 18852-1888. 2006. Dissertação de 

Mestrado. (História Social) – Universidade Severino Sombra. USS, Vassouras. 
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entre 1852 e 1888, levando em consideração os grupos sociais determinados previamente: 

livres e escravos. 
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Tabela 15 – Quantificação em % de batismos de livres em São Paulo do Muriaé 1852-1888 

 

 

Anos  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total % 

1852-55 18 13 18 19 32 17 20 44 29 18 15 30 273 5,08854 

1856-60 51 51 65 62 76 78 61 66 97 64 56 54 781 14,5573 

1861-65 19 19 28 31 20 15 18 29 43 57 21 29 329 6,13234 

1866-70 57 49 56 59 59 78 69 57 57 64 61 39 705 13,1407 

1871-75 64 59 37 73 93 61 54 102 80 65 56 66 810 15,0979 

1876-80 78 79 65 108 89 86 92 95 81 65 56 71 965 17,987 

1881-85 66 57 62 68 89 93 92 70 87 62 76 59 881 16,4212 

1886-88 47 45 37 46 58 74 55 46 65 59 44 45 621 11,575 

Total 400 372 368 466 516 502 461 509 539 454 385 393 5365  

% 7,45573 6,93383 6,85927 8,68593 9,61789 9,35694 8,59273 9,48742 10,0466 8,4622554 7,17614 7,32526     

Fonte: Livros de Batismo 1 e 2 -  Matriz São Paulo 1852-1888 
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Gráfico 1 – Quantificação em % de batismos de livres em São Paulo do Muriaé      

1852-1888 

 

Fonte: Livros de Batismo 1 e 2 – Matriz São Paulo 1852-1888 

 

Pode-se observar que os resultados para os registros relativos aos batismos de 

livres em São Paulo do Muriaé apontam para um aumento do número de batismos entre 

os anos de 1856-1860 e logo no quinquênio seguinte uma queda. O ponto de culminância 

de ocorrências dos batismos de livres ocorreu entre os anos de 1876-1880, sendo o mês 

de Abril o de maior frequência de batismos. Observa-se que ao longo dos trinta e seis 

anos, no entanto, Setembro é o mês que mais registrou batismos de livres. Dos 5372 

registros de batismos enquadrados na categoria “livres”, 539 batismos aconteceram em 

Setembro, cerca de 10% do total, o que pode ser entendido como um comportamento 

natural de uma localidade agrária, em que o calendário da colheita determinava períodos 

mais favoráveis a rituais religiosos.  

Em relação aos dias em que os batismos eram realizados com frequência, 

observou-se uma ocorrência maior aos domingos, apesar de pequena superioridade em 

relação aos outros dias da semana, que demonstraram ter tido procura ao longo dos anos 
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analisados, o que pode ser um indicador da realização dessas cerimônias nas 

propriedades.131 

Ao longo dessa sequência, foram contabilizados entre os registros de batismos de 

livres, a presença de 114 batismos de crianças que possuíam no registro dos nomes de 

seus pais o indicativo de serem índios. Em algumas notações foram registrados com a 

palavra índio na frente do nome e, em outras, a palavra pury, designando a etnia dos pais 

da pessoa registrada. 

Do montante de 114132 anotações de batismos de índios, apenas oito (7%) registros 

apresentam o nome do pai e da mãe. Desses, em cinco casos há a presença dos pais índios, 

com a denominação pury, indicando que ambos, pertenciam à etnia.  Dessa forma, 106 

(92%) crianças foram registradas no ato do batismos apenas com o nome da mãe, sem 

informações referentes aos pais, sendo consideradas naturais.  

Em relação aos apadrinhamentos, quatro crianças índias tiveram madrinhas 

também índias, com a denominação pury. Em três desses, a madrinha foi Rita Pury, que 

batizou Marisa em 15/03/1857, Antônio em 26/01/1873 e Vitorio em 13/06/1875. 

Chamou-nos atenção o caso dos escravos Pedro, Valentim e Sabina, cujos padrinhos, 

participaram da cerimônia de batismo em 16/02/1873 junto da mãe Marcela Pury.  O voto 

a “nossa senhora” como madrinha apareceu uma vez, no registro de Joaquim, filho de 

Joaquim Luís e Carolina Pury, e como padrinho o Dr. Luis Vieira de Resende e Silva.  

Outro aspecto observado foi em relação à forma como os batizandos foram 

registrados, tendo apenas o primeiro nome destacado. Essa particularidade consta também 

para os escravos e os ingênuos. Segundo Rômulo Andrade, a ausência do sobrenome dos 

filhos de pessoas livres conduz à hipótese de que era assumido o sobrenome do pai, já 

que a mãe raramente apresentava sobrenome próprio. Em grande parte dos registros, as 

mulheres livres tinham em acompanhamento ao nome expressões como “da encarnação”, 

                                                           
131 Pelo fato de termos trabalhado com informações disponibilizadas em um banco de dados, e os dias da 

semana em que os batismos ocorreram não constarem na fonte utilizada, citamos a informação acima a 

partir do estudo prévio realizado por Rômulo Andrade, em que o autor apresenta os dias da semana mais 

recorrentes, em relação aos batismos de São Paulo do Muriaé. ANDRADE, 1995 Op. Cit. P 376. 
132 O número indicado no corpo do texto acima corresponde ao total contabilizado no banco de dados 

analisado para a presente pesquisa. Contudo, há trabalhos com citações de um maior número de batismos 

de índios, no mesmo período estudado, como o de Rômulo Andrade e Vitória Schettini. Optamos por manter 

os números encontrados e entendemos que pelo fato de os dados terem sido digitalizados algum registro 

pode ter se perdido ou não constar na relação. 
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“de tal”, “de jesus’, “da conceição”, “d’Assunção”, “da glória”, “dos anjos” 

demonstrando além da religiosidade exacerbada o pertencimento às camadas mais pobres 

da população, pois nas famílias mais influentes as mulheres, em geral, adotavam o 

sobrenome do cônjugue. 133  

No conjunto pesquisado, em 606 (11%) batismos apenas o nome da mãe constava, 

demonstrando um percentual baixo de ilegitimidade nos batismos de livres. Os filhos 

ilegítimos, considerados naturais, eram identificados como aqueles nascidos de relações 

consensuais entre pessoas solteiras e sem impedimento para um futuro casamento. 

Segundo Maria Adenir Peraro134, a existência de ilegítimos era uma questão teológica e 

social a ser resolvida para a Igreja católica e para o Estado que se preocupava com a 

conduta sexual da população. Durante o Império, as duas entidades andavam juntas, e 

enquanto a Igreja via no casamento uma “instituição cristã”, o Estado a projetava como 

uma “instituição higiênica”. Ambos viam na constituição formal e sagrada da família a 

garantia da moralidade e do progresso da nação.  A presença de crianças naturais entre os 

batizados livres não necessariamente implica a ausência prática dos pais, pois é possível 

que mesmo sem o casamento formal, dentre os números apresentados acima, existissem 

relações estáveis. 

A respeito do perfil das madrinhas, ao longo dos trinta e seis anos, por 17 (0,3%) 

vezes as crianças foram consagradas a Nossa Senhora como madrinhas, sendo que em 

todos os casos, os padrinhos constavam no registro. Acompanhando a denominação, eram 

especificadas que a entidade seria a madrinha da criança “por voto”, ou seja, como entrega 

do batizando à proteção de Maria. O aspecto da devoção religiosa estava presente na 

comunidade de São Paulo do Muriaé como algo latente; exemplo disso é a recorrência 

dos sobrenomes das madrinhas “de jesus”, que constaram por 895 (16%) vezes nos 

registros.  

Ao observar a recorrência de madrinhas por afilhados, nota-se que algumas 

senhoras foram mais solicitadas pela comunidade para prestar assistência espiritual e, 

vinculado a esta, o apoio social que o papel de madrinha acompanha. Sendo assim, 

                                                           
133 ANDRADE, 1995 Op. Cit. P 373. 
134 PERARO, Maria Adenir. O princípio da fronteira e a fronteira de princípios: filhos ilegítimos em 

Cuiabá no séc. XIX. Revista Brasileira de História. Vol. 19., N. 38., São Paulo, 1999. P. 83 
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fizemos um levantamento daqueles nomes que constaram mais de dez vezes nos registros, 

e obtivemos um total de 36 mulheres. A partir desse número foi possível notar que as 

madrinhas que batizaram mais vezes foram, em alguma ocasião, madrinha de filhos de 

escravos, como ocorreu com Francisca Maria de Jesus. Dos 40 batismos de que 

participou, 39 deles foi como madrinha e destes, 5 vezes amadrinhou filhos de escravos. 

Outro fator que chama a atenção entre essas madrinhas recorrentes, é o fato de que na 

grande maioria das vezes, seus sobrenomes não constam, e sim, os complementos ‘de 

jesus’, e “da conceição”. Em apenas 3 dos 36 nomes recorrentes, as madrinhas possuíam 

sobrenomes próprios. 

 

 

 

Ao fazermos o mesmo levantamento para os padrinhos, verificamos um número 

superior de homens se compararmos com o número de mulheres.  No montante, 61 

senhores batizaram crianças mais de 10 vezes. Assim como com as madrinhas, aqueles 

padrinhos que compareceram em maior quantidade também batizaram filhos de escravos. 

O grande destaque entre esses senhores foi o Dr. João Chrisóstomo Leopoldino 

Magalhães, que por 40 vezes tornou-se padrinho, na maioria delas acompanhado de sua 

esposa D. Helena Augusta Magalhães. Foi possível notar que em nenhum desses casos 

eles apadrinharam filhos de escravos, já que o perfil das famílias com as quais eles se 

  

Tabela 16 - Relação de madrinhas por amadrinhamento de 

livres em São Paulo do Muriaé - 1852-1872   

  N° Batismos Recorrência de madrinhas %   

 
10  15 18 50 

 
  

 

16 -20  5 14 
 

  

 

21 -25 4 11 
 

  

 

26 -30 4 11 
 

  

 

31 -35 2 6 
 

  

 

36 -40  3 8 
 

    

  Total 36 100   

 Fonte: Livros de Batismo 1 e 2 - Matriz São Paulo 1852-1888  
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uniam era parecido com o deles, - proprietários de escravos e de terras -, que também 

constam nos registros de batismos, fato que indica uma certa preferência da elite local em 

estreitar e manter os laços de convivência suportados pelo poder econômico. 

 

 

 Sobre os apadrinhamentos dos filhos de escravos notamos uma 

tendência a padrinhos e madrinhas livres. Em seus estudos sobre os batismos de filhos de 

mães escravas em São Paulo do Muriaé, Vitória Andrade135 analisou o perfil dos 

padrinhos e madrinhas segundo condição social, e de acordo com a legitimidade do 

batizando. Referente às madrinhas, foi possível constatar que as crianças - filhas de 

escravas declaradas naturais nos autos do batismos -, tiveram 243 madrinhas escravas, 

366 livres e 12 forras. Já os inocentes declarados legítimos, foram batizados por 93 

madrinhas escravas, 100 livres e 4 forras. Havia ainda duas denominações para os filhos 

de escravos: os presumivelmente naturais, contando com 43 madrinhas escravas, 33 livres 

                                                           
135  Em sua dissertação, Schettini Andrade analisou os índices de apadrinhamentos de filhos de escravos. 

Utilizaremos suas conclusões como apoio às nossas, uma vez que se trata da mesma localidade. 

ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Batismo e apadrinhamento de filhos de mães escravas, São 

Paulo do Muriaé, 1852-1888. 2006. Dissertação de Mestrado. (História Social) – Universidade Severino 

Sombra. USS, Vassouras. P. 106. 

 

 

 

 

Tabela 17 - Relação de padrinhos por apadrinhamento de 

livres em São Paulo do Muriaé - 1852-1872  

  N° Batismos Recorrência de padrinhos %   

 
10   15 39 64 

 
  

 
16 - 20 10 16 

 
  

 
21 - 25 7 11 

 
  

 
26 - 30 2 4 

 
  

 
31 - 35 2 4 

 
  

 
36 - 40 1 1 

 
  

 

Total 61 100 
 

    

 Fonte: Livros de Batismos 1 e 2 - Matriz São Paulo  
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e 1 forra, e os presumivelmente legítimos, que eram aqueles em que apenas o nome dos 

pais constavam nos documentos, 4 madrinhas escravas e 3 livres. Em 4 casos, a madrinha 

consta como “Nossa Senhora”, todas crianças naturais. 

 Em  relação aos padrinhos, o padrão se manteve: uma preferência pelos 

livres. Utilizando a mesma divisão efetuada para a análise das madrinhas, os filhos de 

escravos declarados naturais foram batizados por 403 padrinhos livres, 238 escravos e 6 

forros. Aqueles considerados legítimos, 91 padrinhos escravos e 107 livres, as crianças 

presumivelmente naturais, 43 padrinhos escravos e 38 livres, e os presumivelmente 

legítimos, equiparados em 3 padrinhos escravos e 3 livres. Do total de padrinhos escravos, 

Andrade observou que 14 deles não eram dos mesmos proprietários das mães e pais das 

crianças batizadas, ou seja, pertenciam a outros proprietários.  

 O índice de padrinhos e madrinhas livres encontrados para o período 

estudado em São Paulo do Muriaé nos leva a pensar em um anseio por proteção, uma vez 

que o compadrio estabelece uma dimensão social/relacional, capaz de reforçar ou 

consolidar laços de parentesco, amizade e solidariedade, além de criar relações de 

naturezas clientelares.136Esse amplo aspecto legado ao compadrio faz com que a escolha 

reflita em outras áreas, além do campo espiritual no qual o batismo se insere. Percebe-se 

que as escolhas de padrinhos livres pelos escravos na localidade demonstraram uma 

forma de garantir uma possível proteção, vantagens e ascensão social futuras aos seus 

filhos. 

 Há ainda os índices de padrinhos parentes dos proprietários que apesar 

de pequeno, demonstra o domínio senhorial em relação à família de seus cativos. A partir 

da observação de sobrenomes, encontramos um total de 934 batismos de filhos de 

escravos. Em 57 (6%) desses, os padrinhos tinham algum parentesco com o proprietário, 

uma escolha fora do próprio universo familiar desses filhos de escravos. 

 De fato, em 46 registros de batismo a madrinha ou padrinho possuía 

grau de parentesco com o dono, e em 11 os padrinhos eram os próprios senhores.  Apesar 

da presença do próprio senhor como padrinho e seus parentes denotar certa proximidade 

                                                           
136 ANDRADE, 2014. Op., Cit. P. 105. 
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entre os escravos e seus senhores, percebe-se que esses casos constam como exceção e 

não como padrão nos apadrinhamentos.  
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Tabela 18 – Quantificação em % dos batismos de filhos de escravos em São Paulo do Muriaé 1852-1888 

 

 

 

Anos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total % 

1852-55 3 0 5 5 6 4 2 6 5 5 6 6 53 5,67452 

1856-60 12 21 13 16 12 12 13 11 11 6 9 11 147 15,7388 

1861-65 2 4 4 5 7 2 3 2 2 9 8 1 49 5,24625 

1866-70 7 8 2 12 10 14 11 9 4 10 4 7 98 10,4925 

1871-75 19 15 7 15 17 15 18 16 15 12 8 8 165 17,666 

1876-80 17 17 18 16 11 18 17 11 15 8 13 20 181 19,379 

1881-85 19 13 15 10 15 27 13 16 10 14 14 13 179 19,1649 

1886-88 5 5 2 4 9 10 1 5 4 8 7 2 62 6,63812 

Total 84 83 66 83 87 102 78 76 66 72 69 68 934  100 

% 8,993576 8,88651 7,066381 8,88651 9,314775 10,92077 8,351178 8,137045 7,066381 7,708779 7,38758 7,28051     

Fonte: Livros de Batismo 1 e 2 -  Matriz São Paulo 1852-1888 
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Gráfico 2 – Quantificação em % dos batismos de filhos de escravos em São Paulo do 

Muriaé 1852-1888 

 

Fonte: Livros de Batismo 1 e 2 – Matriz São Paulo 1852-1888 

 

 A partir de 1856, registra-se um aumento dos batismos de escravos. Em números 

muito menores em relação aos batismos de livres, os 947 registros de cativos que foram 

levados à pia batismal apresentam queda entre 1861-1865, e a partir dos anos 1871 

demonstram outro crescimento, com o ápice entre os anos de 1876-1880 (19,11%), 

mantendo os maiores números até o quinquênio de 1881-1885 (18,90%). O aumento 

constante após o ano de 1871 pode ser justificado pela instituição da Lei do Ventre 

Livre137, que aos vinte e oito dias do mês de Setembro de 1871 declarava de condição 

livre os filhos de escravas nascidos a partir da data da lei.  

 Segundo José Carlos da Silva Cardozo e Paulo Roberto Staudt Moreira, a Lei n° 

2040, de 1871 criou o “ingênuo”, uma nova figura social, que correspondia a toda criança 

nascida após 28 de Setembro de 1871. Esses indivíduos não seguiriam mais a condição 

do ventre escravo, estariam livres138.  Em São Paulo do Muriaé foi constituído um livro 

                                                           
137 Lei aprovada em vinte e oito de Setembro de 1871, e que declarava de condição livre os filhos de 

mulheres escravas que nascerem desde a data da lei, libertos os escravos da Nação e outros e 

providenciava a criação e tratamento daqueles filhos menores e, também a libertação anual de escravos. 
138 CARDOZO, José Carlos da Silva; MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Anjos marcados: o batismo dos 

filhos do ventre livre (Porto Alegre/RS - 1871-1888). Revista Brasileira de História & Ciências Sociais - 

RBHCS Vol. 7 Nº 13, Julho de 2015. 
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dedicado apenas para os registros de batismos de ingênuos. Livro este que encontra-se 

em estado preocupante de conservação. 

 A igreja Católica e o Estado atuavam juntos até o fim do Império na administração 

do Brasil. E, como religião oficial da nação, cabia ao catolicismo as funções de controle 

sobre os registros religiosos da população livre e escrava. Portanto, a instituição 

monitorava os nascimentos, casamentos, batismos e óbitos. Com o advento da Lei 2040 

de 1871, a igreja passou a ser obrigada a possuir um outro livro para registrar os 

nascimentos de “ingênuos”, pois eles não pertenciam à categoria livre nem à escravo139. 

           O mês que representa as maiores ocorrências de batismos de filhos de escravos foi 

o mês de Junho, tanto para o pico de registros entre 1881 e 1885, quanto em toda a série 

de registros, entre 1852 a 1888. Levando em consideração o plantio do café, Junho seria 

o período de colheita da produção. Contudo, é importante levar em consideração a 

produção de outros gêneros, principalmente aqueles direcionados à economia de 

abastecimento. Nesse caso, a grande ocorrência de batismos de escravos em Junho pode 

estar relacionada à facilidade de senhores e seus escravos se deslocarem e realizarem as 

celebrações em períodos entre safras de outras culturas, não necessariamente o café.  

Os números referentes aos batismos gerais, ou seja, o panorama que nos permite 

compreender o fluxo da comunidade dos livres, escravos, senhores e não senhores, como 

esperado, apresenta uma quantidade de registros superior aos outros dois grupos exibidos 

anteriormente. Pensando na sociedade como um todo, é possível notar que entre os anos 

de 1856-1860 existiu um aumento considerável dos batismos, mas que o ponto alto dos 

registros gerais ocorreu vinte anos depois, entre 1876-1880 (18,15%). Durante essa última 

série, Abril mostrou-se o mês com maior número de batizados, enquanto Setembro foi o 

mês com maior índice de registro ao longo dos trinta e seis anos que compreendem a 

análise, exatamente os meses que correspondem ao início e fim da temporada de colheita. 

 

 

 

                                                           
139 Idem. P. 84 
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Gráfico 3 – Ocorrência em % dos batismos de livres e escravos ao longo dos 

anos em São Paulo do Muriaé 1852-1888 

 

Fonte: Livros de Batismo 1 e 2 – Matriz São Paulo 1852-188 

   

Comparando os índices de batismos para escravos e livres, podemos observar que, 

apesar da diferença referente à quantidade, o percurso foi bem aproximado, o que nos 

leva a perceber que em São Paulo do Muriaé as exigências ritualísticas religiosas eram 

cumpridas por ambos os grupos sociais. Verificamos que ao longo dos trinta e seis anos 

estudados, o comportamento social da população local se manteve estável tanto para 

livres, quanto para escravos, e que se seguiu a mesma trajetória em relação aos meses em 

que os batismos ocorreram, como demonstra o gráfico 3.  
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Gráfico 4 - Ocorrência em % dos batismos de livres e escravos ao longo dos 

meses em São Paulo do Muriaé 1852-1888 

 

Fonte: Livros de Batismo 1 e 2 – Matriz São Paulo 1852-1888 

 

Ao analisarmos os índices de batismos de livres e escravos em relação aos meses 

dos anos estudados, podemos perceber algumas alterações entre os grupos em destaque. 

A primeira delas é a ocorrência de batismos de escravos apresentar um índice elevado 

referente a junho, enquanto os batismos de livres foram realizados com maior ocorrência 

em setembro. Sobre os menores números, estes se verificaram para livres e escravos no 

mesmo mês ao longo de todo período de análise, março. Essa defasagem nos registros de 

batismos de forma geral pode estar relacionada ao período da quaresma, período de 

abstenção do calendário litúrgico que geralmente coincide com o terceiro mês do ano. 

Seguindo a análise com os dados paroquiais e com intuito de complementar o 

resultado em busca de melhor entendimento, examinamos também o percurso social 

através dos registros de casamentos. Mais uma vez, seguimos a ordem de organização, 

levando em consideração a mesma feita para os batismos: análise dos casamentos de 

escravos, casamentos de livres e casamentos gerais. 
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Tabela 19 – Quantificação de Casamento de Livres em São Paulo do Muriaé 1852-1888 

 Anos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total % 

1852-55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 9 0,00581 

1856-60 13 15 4 7 19 22 21 12 21 31 15 7 187 0,12072 

1861-65 11 17 5 9 11 21 10 10 10 11 12 4 131 0,08457 

1866-70 10 17 3 7 16 18 22 21 14 36 27 3 194 0,12524 

1871-75 31 20 2 11 25 23 50 15 21 24 67 20 309 0,19948 

1876-80 22 24 7 15 26 25 18 23 21 32 31 9 253 0,16333 

1881-85 31 36 3 17 19 26 27 18 23 38 41 10 289 0,18657 

1886-88 16 10 10 14 13 40 23 10 14 11 15 1 177 0,11427 

Total 134 139 34 80 129 175 171 109 125 185 211 57 1549  100 

% 0,08651 0,08974 0,02195 0,05165 0,08328 0,11298 0,11039 0,07037 0,0807 0,11943 0,13622 0,0368     

Fonte: Livros de Casamentos - Matriz São Paulo 1852-1888 
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Gráfico 5 – Quantificação em % Casamento de Livres em São Paulo do Muriaé 

1852-1888  

 

 Fonte: Livros de Casamentos -  Matriz São Paulo 1852-1888 

 

Dentre os 1549 registros de casamentos entre livres, os anos de 1871-1875 se 

destacaram como o período com maior índice de casamentos, um total de 309 (19,95%). 

No período seguinte, há uma pequena diminuição e, logo em seguida novo aumento nos 

casamentos, entre os anos de 1881-1885 (18,66%). Na sazonalidade de ocorrência dos 

casamentos teve destaque o mês de novembro, que, tanto no ápice durante os anos de 

1871-1875 registrou 67 matrimônios, quanto ao longo de todos os anos estudados o 

número de registros em novembro, se manteve mais relevante que nos outros meses, com 

211 (13,62%) assentamentos de casais que se uniram. 

Como em Outubro se inicia o período do advento, segundo o calendário religioso 

cristão a preparação para o natal, poderia ser uma época recomendada a não realização de 

casamentos pelos párocos.  Com a queda em Outubro, Novembro, pode ter sido o mês 

que atendeu à demanda reprimida do advento. 

Dentre os registros de casamentos de livres, foram encontrados dois casos em que 

os conjugues foram descritos como índios. Nas duas ocorrências, os nomes dos noivos e 

noivas não eram acompanhados por sobrenomes, apenas a denominação pury. Eram eles 

Maria Pury e João Pury casados em 19/10/1959, e Maria e Pedro Pury que se uniram em 
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matrimônio em 27/07/1872. Em ambos os registros, as testemunhas dos casamentos não 

apresentavam denominação indígena.  

Dos 1549 registros de casamentos de livres, em 22 (1,4%) casos, as noivas eram 

viúvas, enquanto que em 11 (0,7%) casos, os noivos constaram como viúvos. Por não 

portarmos os índices e registros de óbitos da localidade, são obscuras as causas que 

levaram a esses indivíduos à condição de viúvos.  
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Tabela 20 – Quantificação em % casamentos de escravos em São Paulo do Muriaé 1852-1888 

Anos  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total % 

1852-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1856-60 2 2 0 1 1 2 8 2 5 3 1 0 27 0,51923 

1861-65 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 6 0,11538 

1866-70 1 2 0 0 0 2 0 0 7 1 2 0 15 0,28846 

1871-75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0,07692 

1876-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1881-85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1886-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 6 5 1 1 1 6 8 5 12 4 3 0 52  100 

% 0,11538 0,09615 0,01923 0,01923 0,01923 0,11538 0,15385 0,09615 0,23077 0,07692 0,05769 0     

Fonte: Livros de Casamento - Matriz São Paulo 1852-1888 
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 Gráfico 6 – Casamentos de escravos ao longo dos meses e anos em São Paulo do 

Muriaé – 1852-1888 

 

Fonte: Livros de Casamentos -  Matriz São Paulo 1852-1888 

 

Em relação aos casamentos entre escravos registrados na Matriz São Paulo, 

observamos um número bastante inferior aos analisados anteriormente, apenas 53 uniões 

foram notadas durante os trinta e seis anos estudados. Esse baixo índice de casamentos 

oficializados na Igreja não descarta a formação de famílias entre escravos, uma vez que 

as uniões consensuais existiam certamente em números maiores que as oficializadas pela 

Igreja. Sobre os casamentos, verificamos que o maior número de matrimônios entre 

cativos ocorreu entre 1856-1860 (51,92%), com maior número de uniões em julho, e 

também entre os anos de 1866-1870 (28,85%), tendo em setembro, o mês de mais 

atividades de casamentos entre escravos. Setembro foi também o mês com mais 

casamentos ao longo da sequência de anos verificados. 

 Algumas ponderações podem justificar esses números para os meses em que eles 

se concentraram como, por exemplo, o fato de que em Setembro geralmente encerra o 

período da colheita de café, cultura incipiente nos primeiros anos que compõem a análise, 

mas que ao longo da segunda metade do século XIX se consolidou na Zona da Mata 

Mineira. Entretanto, se levarmos em conta outros tipos de cultura como a de cana de 

açúcar, colheita e o beneficiamento tendiam a se processar conjuntamente. A colheita, 

geralmente, tinha início em Agosto, enquanto que a moagem se prolongava até Fevereiro 
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ou Março. Dessa forma, o pico de casamentos no inverno (Junho, Julho e Agosto), como 

referenciados entre 1856-1860, poderiam ter ocorrido no período de folga entre as safras.  

 

Gráfico 7 – Ocorrência em % de casamentos de livres e escravos ao longo dos 

anos em São Paulo do Muriaé 1852-1888  

 

Fonte: Livros de Casamentos Matriz São Paulo 1852-1888 

 

Como já era esperado, ao unirmos os dados referentes a livres e escravos, 

encontramos um percentual muito inferior para os registros de casamentos de escravos, 

em comparação com o de livres. No caso de São Paulo do Muriaé, devemos esse 

panorama a dois fatos. O primeiro deles está ligado a circunstância de não ter ocorrido 

nenhuma cerimônia de casamento entre escravos entre 1876 a 1888. Devido a esse gap, 

os registros demonstram uma queda vertiginosa que não se recupera até o fim da 

escravidão. O segundo se deve ao caráter das uniões entre cativos na localidade 

apresentarem com superioridade enlaces consensuais em relação aos legitimados. Outra 

possível explicação para as oscilações em relação aos números de casamentos, pode estar 

associada ao procedimento realizado pelos párocos ao preencherem o livros paroquiais. 

Ao estudar os livros para levantamento de dados, deparamo-nos com uma série de 

registros de batismos e casamentos anotados fora de ordem, em páginas as quais as datas 

não eram próximas, descritos nos cantos das folhas, na contracapa do livro, enfim, uma 
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série de negligências que muito provavelmente nos custaram uma maior precisão em 

nossos resultados. 

No que diz respeito às testemunhas dos casamentos de escravos, essas 

participavam sempre em duplas, em alguns casos ambos homens, em outros homem e 

mulher, sempre na presença dos proprietários. Em 39 enlaces as testemunhas eram 

homens livres, em 6 cerimônias eram escravos, em 1 casamento, homem e mulher 

escravos e em outros 6 casamentos não foram notificadas as testemunhas. Em São Paulo 

do Muriaé as fontes não mostraram a presença dos proprietários como testemunhas de 

seus próprios escravos, o que demonstra um distanciamento destes em relação aos seus 

cativos. Contudo, em três casos as testemunhas eram parentes dos proprietários, como no 

casamento de Candido e Ana, em 21/07/1856, escravos de Manoel Garcia de Mattos e 

que tiveram como uma de suas testemunhas o irmão deste, Francisco Garcia de Mattos. 

Miguel e Teresa, casados em 10/02/1858, tiveram como testemunhas João Carlos da 

Fonseca e Manoel João da Fonseca, irmãos de seu senhor Francisco Antonio da Fonseca. 

E o último deles, no casamento de Cipriano e Sabina, em 20/01/1861, Francisco Xavier 

Pimenta, irmão de José Rodrigues Xavier Pimenta, o proprietário do casal.  

Apesar de terem existido testemunhos de pessoas próximas aos senhores nos 

casamentos de seus escravos, esses casos não expressam uma coexistência pacífica e 

paternal. Nas palavras de Rômulo Andrade, essas ocorrências poderiam indicar uma 

relação de tipo pessoal, mas exatamente pela sua pouca quantidade se classificam mais 

como exceção ou eventuais concessões dos proprietários com os cativos.140 

 

 

 

 

 

                                                           
140 ANDRADE, Rômulo Garcia de. Limites impostos pela escravidão à comunidade escrava e seus vínculos 

de parentesco: Zona da Mata de Minas Gerais, século XIX. Tese de doutoramento. USP. São Paulo, 1995. 

P. 264. 
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Gráfico 8 – Ocorrência em % de casamentos de livres e escravos por meses em 

São Paulo do Muriaé 1852-1888 

 

Fonte: Livros de Casamentos Matriz São Paulo 1852-1888 

 

A sazonalidade dos casamentos demonstra uma discordância entre os matrimônios 

de livres e cativos. Contudo, ambos registraram quedas em relação ao mês de Março mês 

de recolhimento, penitência e preparação para a festa da Páscoa, e também em relação ao 

mês de dezembro.  

O total de casamentos registrados na Matriz São Paulo computa 1603 casamentos. 

Entre os anos de 1871-1875 (19,59%), encontramos a maior taxa de casamentos, tendo 

sido a maioria deles realizados no mês de Novembro, assim como durante todo o recorte 

de anos apurados, novembro permanece com maior número de celebrações em relação 

aos outros meses. Se levarmos em consideração o ano litúrgico católico, Novembro é 

considerado o tempo do advento, o início do ano para a Igreja, já que o calendário litúrgico 

não segue o calendário civil, e é justamente um período de esperança, pois é considerado 

o momento de preparação para vinda de Jesus; portanto, um momento de apropriado para 

celebrações141. 

                                                           
141 Catecismo da Igreja Católica. Ed. Loyola, 1992. 
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 Podemos concluir ainda que, apesar dos poucos casamentos entre escravos 

registrados, as informações dos batismos apontam para um alto índice de casais que 

constituíram famílias. Mesmo a relação não tendo sido oficializada na igreja, as uniões 

consensuais existiam e demonstraram ser superiores às oficiais. Há ainda os registros em 

que aparecem apenas o nome da mãe, os quais não podemos deixar de considerar como 

núcleos familiares. Dos 934 batismos de escravos, em 668 constavam apenas o nome da 

mãe, enquanto os registros contendo “pai e mãe” somaram 124. Esses números 

demonstram que as famílias escravas existiam, ainda que pouco evidente nos documentos 

de casamentos e nas vias formais, mas expressivamente presente nas uniões consensuais 

e nas famílias matrifocais. 

 Para entender a formação e até mesmo a trajetória das famílias, julgamos 

necessário compreender as formas mais frequentes que elas assumiam. Como visto a 

partir dos dados apresentados, existia em São Paulo do Muriaé um modelo familiar 

predominante em relação às famílias escravas, sobretudo. Segundo a concepção de 

organização familiar de Frédéric Le Play, há três tipos de famílias: a família patriarcal, 

formada pelo casal que constituía o núcleo chefe e seus filhos; a família estirpe, parecida 

com a primeira, com o diferencial de que um único filho sucedia o pai na chefia da família; 

e a família instável ou nuclear, constituída pelo casal e seus filhos. 142 Compreendemos 

que, claramente, na sociedade escravista mineira em questão, não se encaixa nesse 

formato europeu pré-industrial proposto por Le Play, e que já foi inclusive revisto por 

Peter Laslett e Richard Wall143.   

 Em relação às famílias cativas, buscamos entender o conceito de família escrava 

orientando-nos em trabalhos de demografia histórica que utilizam o convívio familiar 

como referencial, a fim de pensar a família escrava de forma ampla. Assim, conceituar a 

família como instituição, refere-se não apenas àquelas constituídas formalmente e 

legitimamente, mas também àquelas compostas por mães e pais solteiros, ou viúvos e 

seus filhos. De acordo com Robert Slenes, Iraci del Nero da Costa e Stuart Schwartz, a 

                                                           
142 LE PLAY, Fréderic. La méthode sociale. Paris: Méridiens Klincksieck, 1989. 
143 LASLETT, Peter; WALL, Richard (Orgs). Household and Family in the past time. Cambridge: 

University Printing, 1972. 
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definição de família seria aquela com o casal, unido ou não pela Igreja, com a presença 

ou não de ambos os cônjugues, com seus filhos144. 

Em seus estudos sobre a Zona da Mata mineira, Rômulo Andrade145, ao comparar 

Juiz de Fora e Muriaé, encontrou estruturas familiares escravas bem distintas. Segundo o 

autor, enquanto Juiz de Fora apresentava um volume maior de famílias escravas 

nucleares, compostas por pais e filhos, em Muriaé a constante era a situação de famílias 

“quebradas”, formadas por mães e filhos, sem o registro de companheiros ou pais. 

Em seu trabalho sobre o apadrinhamento de escravos em São Paulo do Muriaé, 

Vitória Schettini de Andrade encontrou os mesmos índices de não oficialização das 

famílias escravas. Contudo, ao aprofundar seu olhar sobre os registros, encontrou em um 

inventário de 1870 a declaração de cinco famílias formadas por escravos casados, 

pertencentes a João Francisco de Cerqueira. As famílias eram formadas por pais casados 

e seus filhos, o que demonstra certa preocupação do proprietário em oficializar essas 

uniões146. 

Sobre os índices gerais de registros de batismos e casamentos, apresenta-se 

notável a superioridade do primeiro em relação ao segundo. Segundo as regras da Igreja 

Católica, a obrigatoriedade da realização dos sacramentos era imutável; para os cristãos, 

todos deveriam ser realizados. Contudo, na prática, uma marca era notável: a 

superioridade dos batismos em relação aos casamentos em São Paulo do Muriaé. Como 

discutido anteriormente, o ato do batismo era impregnado por uma carga social que 

acompanhava o indivíduo em toda a sua trajetória de vida. O parentesco espiritual, criado 

na celebração do batismo, era um vínculo forte e desejável e se estendia para a vida 

secular. Já o casamento era um acontecimento que só dizia respeito àqueles que se 

casavam; os ministros do sacramento eram os próprios contraentes.147 Se durante o 

período colonial brasileiro o casamento foi uma prática escassa, como apontado por 

                                                           
144 COSTA, Iraci del Nero da, SLENES, Robert  & SCHWARTZ Stuart.“A família escrava em Lorena 

(1801)”, Estudos Econômicos, vol. 17, nº 2, 1987. 
145 ANDRADE, Rômulo. Família escrava e estrutura agrária na Minas Gerais oitocentista. In: População e 

família – Vol.1, n.1, (jan./jun. 1998) – São Paulo: Cedhal/USP/Humanitas, 1998  
146 ANDRADE, 2006, Op. Cit. P. 81. 
147 MORAES, Douglas Batista de. A Igreja: o batismo, o casamento e a angústia do confessionário. 

MNEME- Revista de humanidades. V. 05.N. 12/ Novembro 2004. 
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Ronaldo Vainfas em Trópico dos Pecados,148 no Império a união formalmente ritualizada 

pela Igreja continuava a ser menos frequente que o sacramento do batismo, como 

observado em São Paulo do Muriaé. 

Podemos assim salientar que em São Paulo do Muriaé a ocorrência de batismos 

de livres e escravos comparados não apresentaram muitas diferenças, levando-se em 

consideração seus registros ao longo dos anos e também dos meses. O mesmo não 

podemos afirmar sobre os casamentos que exibiram um perfil muito diferenciado, 

comparando-se livres e escravos ao longo dos meses e anos. Essa demonstração nos 

indica o parâmetro social adotado pela população local em relação ao cumprimento das 

ações religiosas e, nesse quesito, o batismo pronunciou-se como ato exemplar pelos livres 

e dos senhores com seus escravos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados – Moral, sexualidade e inquisição no Brasil. Ed. Campos, 

1993. 
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 CAPÍTULO III  

 ESTRUTURAS DE POSSE E PERFIS ECONÔMICOS EM SÃO PAULO 

DO MURIAÉ 

 

Estruturas de posse de terras e escravos em São Paulo do Muriaé 

Em face dos dados apresentados até o momento acerca da composição 

populacional e dos comportamentos sociais observados por meio dos batismos e 

casamentos, propõe-se ensaiar a formação e composição de terras e escravos de São Paulo 

do Muriaé no século XIX, em prol de mais acurada análise da sociedade local. Para tanto, 

pretendemos entender o percurso da obtenção das terras - meio que posteriormente 

captaria recursos para a compra de escravos -, através dos Registros Paroquiais de Terras. 

Já para compreendermos as formações de escravarias, buscaremos dados das Listas 

Nominativas de Matrícula de Escravos de 1872, ambos disponibilizados por Rômulo 

Andrade149 em seus estudos sobre a Zona da Mata mineira. 

Marcado pelas transformações do sistema capitalista mundial, o início do século 

XIX deixou de se basear numa economia comercial e avançou para uma economia 

industrial. As modificações provenientes desse processo transformaram as relações 

socioeconômicas, principalmente aquelas relacionadas às práticas de obtenção de lucros. 

Nesse sentido, entraram na pauta mundial discussões elaboradas pelas transformações 

econômicas e comerciais, entre elas, a terra. No século XIX, a terra passou a ser 

incorporada à economia comercial, mudando a relação do proprietário com este bem. 

Nessa nova perspectiva, a terra transformou-se em um bem valioso; procurava-se 

atribuir a ela um caráter mais comercial e não apenas um status social, como da economia 

colonial. À terra, caberia gerar lucros e sua reavaliação gerou discussões e até a criação 

de leis, como a chamada Lei de Terras de 1850.150  

O regulamento da Lei de 1850 determinou a obrigatoriedade da escrituração e da 

delimitação da terra por meio dos chamados registros paroquiais de terras, obrigatórios 

                                                           
149 ANDRADE, 1995. Op. Cit., P. 363-370. 
150 CAVALCANTE, José Luiz. A Lei de Terras de 1850 e a reafirmação do poder básico do Estado sobre 

a terra. Revista Histórica. Ed. N° 02, Julho 2005. 
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para todos os possuidores de propriedades. Eram os vigários de cada freguesia os 

encarregados de receber as declarações para o registro de terras. As declarações deveriam 

ter duas cópias iguais, contendo: “o nome do possuidor, designação da Freguesia em que 

estão situadas; o nome particular da situação, se o tiver; sua extensão se for conhecida e 

seus limites”. Dessa forma, a lei e seu regulamento estabeleciam que cabia ao declarante 

informar sobre os limites de sua terra, não sendo necessária a apresentação de documento 

que confirmasse a propriedade, nem mesmo era requisitada a presença de testemunhas 

que pudessem garantir a ocupação e demarcação da terra, bem como seu 

cultivo.151Entende-se assim que o objetivo dos registros paroquiais de terras era realizar 

uma espécie de cadastro das terras ocupadas, de modo a criar um levantamento geral para 

que o Estado conhecesse a situação da ocupação fundiária. 

Os registros paroquiais de terras referentes à São Paulo do Muriaé totalizam 485 

documentos, que correspondem à 88% de toda a área apurada para a localidade entre os 

anos de 1854 a 1857. A partir desses assentamentos, é possível esboçar um panorama 

relativo à composição fundiária, como observado na tabela a seguir. 

 

Fonte: adaptado de ANDRADE, Rômulo Garcia. 1995. P. 415. 

 

Podemos observar um modelo concentrador de terras, em que a maior área de 

terras encontrava-se nas mãos de menos proprietários, enquanto um maior número de 

pessoas possuía extensões menores de terras. Segundo Rômulo Andrade, em São Paulo 

                                                           
151 MOTTA, Marcia Maria Menendes. Fronteiras internas no Brasil do século XIX: um breve comentário. 

Revista Vivência – CCHLA UFRN, N. 33, 2008. P. 59. 

Tabela 21- Composição Fundiária em São Paulo do Muriaé - 1854-57 

Extensão N° de registros % Área (alqueires) % 

     

Até 200 406 84 22.327,62 26 

Mais de 200 79 16 61.629,50 74 

Total 485 100 83.957,12 100 
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do Muriaé, verificou-se um perfil de composição fundiária, caracterizado em primeiro 

lugar pela concentração de terras, como demonstrado acima, por um mercado imobiliário 

representado por uma prerrogativa masculina e marcado por uma representação de 

propriedades pouco definidas. 152 

A respeito do delineamento apontado por Andrade, observamos que os registros 

paroquiais de terras realmente revelam um mercado imobiliário, uma vez que de 553 

registros, em 340 deles (74%) a forma de aquisição das terras se deu por meio da compra, 

seguida em maior número pela herança (47 casos -10%e pela troca 36 vezes - 8%). Esses 

número demonstram a modificação da condição da terra para o domínio público e como 

esta passou a representar o poder econômico. 

Tabela 22 - Forma de aquisição de propriedades em São Paulo do Muriaé 1854-57 

Modalidade Número de registro %       

Compra 340 74    

Herança 47 10    

Troca 36 8    

Posse 13 3    

Doação/dote 15 3    

Mista 7 1,6    

Hasta pública 2 0,4   

Total 460 100       
Fonte: adaptado de ANDRADE, Rômulo Garcia. 1995. P. 415. 

 

A respeito das pessoas que lideravam esse “mercado de terras” observado em São 

Paulo do Muriaé, o percurso de possuir e transacionar as terras demonstrou ser uma 

distinção masculina. A presença das mulheres nos registros, além de minoria, não 

configurava a elas a condição de proprietárias. Elas geralmente eram as viúvas ou órfãs 

dos finados possuidores. Outro elemento conferido à posição secundária das mulheres 

nos registros era a classificação de suas terras, na grande maioria dos casos como 

pequenas e médias propriedades, descritas com até 200 alqueires. Do total de 553 

registros analisados153, em 517 (94 %) as assinaturas eram de homens, enquanto 36 (6%) 

                                                           
152 ANDRADE, 1995. Op., Cit., p. 26-35. 
153 O número total de registros os quais estamos analisando, corresponde a 553 registros paroquiais de 

terras. Entretanto, na Tabela 22, trabalhamos com um total de 460, pois desconsideramos aqueles dados 

sem informação ou ilegíveis referentes à modalidade de obtenção da terra, por julgarmos não contribuir 
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eram de mulheres. Para Rômulo Andrade, a baixa frequência feminina nos registros 

paroquiais de terras era um reflexo do papel coadjuvante nos negócios de modo geral.154 

A quarta característica da estrutura de posses das terras em São Paulo do Muriaé 

delimitou-se por indefinições dos formatos adotados pelos proprietários para designar o 

tipo de terra que possuíam. A falta de exatidão em relação aos tipos de propriedades 

declaradas pode ser observada em 485 registros que apresentavam a descrição das terras 

adquiridas. Desses, a indicação mais informada foi sorte de terras (155) para as 

propriedades consideradas pequenas e médias, com até 200 alqueires, enquanto que para 

as grandes, a indicação foi de fazenda (59). A variação das definições em relação as terras 

pode ser observada na tabela 23. 

 

Tabela 23 - Tipos de propriedades declaradas em São Paulo do Muriaé - 1854 

Tipo de propriedade Até 200 alqueires Mais de 200 alqueires 

Fazenda 69 59 

Sítio 97 * 

Chácara 2 * 

Terreno 2 * 

Situação 16 * 

Posse * * 

Sorte de terras 155 13 

Porção de terras 17 * 

Parte de terras 13 4 

Não definido 35 3 

Total 406 79 
Fonte: adaptado de ANDRADE, Rômulo Garcia. 1995. P. 415. 

 

Segundo Rômulo Andrade, os tipos de propriedades declarados nos documentos 

apresentavam certa flexibilidade, pois variavam da forma como comumente eram 

classificados em outros locais. Exemplo dessa eventual indefinição em São Paulo do 

Muriaé é a caracterização de fazenda como unidades produtivas situadas em terras 

                                                           
para as informações descritas. Contudo, para outras análises, como a caracterização dos proprietários 

mencionada, os 93 registros dispensados previamente, apresentavam a informação de nosso interesse, 

portanto, foram novamente incluídos na contagem. 
154 ANDRADE, 1995. Op., Cit., P. 28. 
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próprias com áreas variadas. Embora na maior parte das vezes fossem declaradas como 

propriedades com mais de 100 alqueires, como em Juiz de Fora, em São Paulo do Muriaé 

39 donos de terras com menos de 50 alqueires afirmaram ao pároco local que suas 

propriedades configuravam fazendas, ou seja, mais da metade desses possuidores não 

consistiam em grandes senhores de terras, e sim pequenos e médios, o que valida os dados 

demonstrados anteriormente a respeito do perfil concentrador de terras em São Paulo do 

Muriaé, em que a maior parte dos proprietários possuíam pequenas e médias extensões 

de terras, enquanto os maiores domínios estavam nas mãos de poucos senhores. 

Em relação à estrutura de posse de escravos, o recenseamento de 1872 demonstrou 

que em São Paulo do Muriaé a posse de grandes escravarias não configurou o padrão, e 

sim o contrário. Na localidade, poucos senhores possuíam muitos escravos, ao passo que 

a maioria dos proprietários dispunham de poucos escravos. A grande concentração de 

escravos esteve presente em apenas 3 propriedades declaradas, as quais possuíam entre 

50 e 105 escravos, que correspondiam a 22% da população cativa do município. O maior 

índice de concentração de cativos esteve representado por 10 propriedades que portavam 

números entre 20 e 49 escravos, que compreendiam 26% dos escravos registrados no 

censo. 

 

Tabela 24 - Relação de escravos segundo composição de escravaria em São 

Paulo do Muriaé - 1872 

N° escravos N° escravarias Total % 

01 - 04  41 102 9,5 

05 - 09 24 156 14,5 

10 - 14 11 128 11,9 

15 - 19 10 163 15,2 

20 - 49 10 278 26,0  

50 - 105 3 243 22,7 

Total 99 1070 100 
Fonte: Recenseamento 1872. Biblioteca Geral IBGE 

 

A partir da análise da tabela 24, verificamos que, apesar de representarem a 

maioria das escravarias em São Paulo do Muriaé, aquelas que continham entre 1 e 4 

escravos configuravam apenas 9,5% dos escravos da localidade. Contudo, se incluirmos 
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na contagem o segundo maior número de escravarias, referente à posse entre 5 e 9 

escravos, obtemos um percentual de 24% do total de escravos registrados no censo, o que 

aproxima o montante de cativos àqueles registrados nos índices que caracterizam 

concentração de posse de escravos. 

 

Levantamento da composição de riquezas familiares em São Paulo do Muriaé 

 

O conhecimento dos bens dos proprietários da sociedade oitocentista de São Paulo 

do Muriahé mostra-se imprescindível para o melhor entendimento da dinâmica entre 

senhores e escravos e também para o entendimento da influência destes senhores em 

relação aos outros nomes da elite local. Compreender como as riquezas formadas 

poderiam ser fatores de consolidação social nos encaminha para um painel mais completo 

acerca da posição e importância dessas pessoas frente à história e desenvolvimento da 

cidade. 

O caminho apontado pelos registros paroquiais de batismos e casamentos, em 

direção a proprietários recorrentes, principalmente em relação aos batismos de 

escravos155, revelou-nos um quadro de pessoas que nos chamaram a atenção não só pela 

quantidade de vezes em que aparecem na documentação, como também pela quantidade 

de escravos levados à pia batismal.       

Com o intuito de analisar a influência econômica dos proprietários registrados, 

optamos por investigar com maior ênfase aqueles que apresentavam maiores recorrências 

nos batismos de seus cativos. Para tanto, selecionamos os que apareceram a partir de dez 

vezes, como apresentado na tabela 25. Apesar do número considerável de proprietários 

demonstrado, não foi possível investigar o perfil fazendário relativo a cada um deles, por 

não conseguirmos localizar todos os inventários post-mortem correspondentes. Sendo 

assim, apoiamo-nos nos registros encontrados a fim de vislumbrar a composição 

financeira dos senhores de escravos. 

 

 

                                                           
155 Optamos por buscar os proprietários de escravos e suas fortunas nos baseando nos registros paroquiais 

de batismo, pois nestes, a ocorrência de senhores foi maior do que a encontrada nos registros de casamentos.  
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Tabela 25 - Proprietários de escravos recorrentes nos batismos em São 

Paulo do Muriaé – 1852-88 

Livros 1 e 2 de Batismos. Matriz São Paulo. 1852-1888 

 

  

A partilha de bens de Dona Maria José de Jesus, finada esposa de Anacleto Correa 

de Faria, um dos proprietários listados, apresenta alguns aspectos já analisados na 

realidade de São Paulo do Muriahé por Rômulo Garcia de Andrade no tocante aos 

oitocentos, principalmente em relação à posse de terras. Assim como declarado no 

inventário, sorte de terras era o tipo de propriedade mais frequentemente declarada pelos 

inventariantes, fosse em poucos ou muitos alqueires segundo Andrade. No caso de Dona 

Maria José de Jesus, seus bens de raiz declarados foram apenas “uma sorte de terras e um 

cafezal”, o que não exclui a possibilidade de o marido possuir à época outras terras e 

plantações. Entretanto, o montante mais valioso herdado pelo viúvo era o equivalente aos 

escravos. No total, os 10 cativos pertencentes à senhora correspondiam a 85% de tudo 

que foi declarado.  

 

Nome dos Proprietários   Recorrência nos registros de batismos   

Albino José    10    

Anacleto Correa de Faria  10    

Antônio José da Silva  15    

Antônio Augusto da Silva Canedo 35    

Antônio Tibúrcio Rodrigues  10    

Floriano Thomas Rodrigues  14    

Francisco Alves da Silva Pereira 15    

João Carlos de Souza  18    

João Chrysóstomo Leopoldino 

Magalhães 
15 

   

Joaquim Ferreira da Cunha  13    

José Bento da Silva   10    

Lino Teixeira de Cerqueira  17    

Manoel Garcia de Matos  22    

Manoel Rodrigues Pinto  12    

Marciano Rodrigues Silva  10    

Theresa Maria de Jesus  11    
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    Tabela 26 – Composição de bens de Maria José de Jesus – 1861 

  Bens    Valor   %   

 Móveis  118$000  0,81  

 Semoventes  100$000  0,7  

 Escravos  12:300$000  85,05  

 Raiz  1:945$850  13,44  

  Total   14:463$000   100   
Fonte: Inventário Dona Maria José de Jesus - Arquivo cível- Fórum Tabelião Pacheco 

de Medeiros 

 

Na divisão de bens, a meação correspondente ao viúvo foi de 6:516$925, sendo 

que o pagamento foi feito por meio de quatro escravos, objetos de valor e animais. Apesar 

de não constituir uma grande fortuna, os bens da falecida senhora podem ser considerados 

uma amostra daqueles possuídos por seu marido, bem como ter contribuído para que ele 

tivesse um considerável número de escravos batizados, como encontrado nos registros de 

batismos. 

Os escravos vinculados à senhora, apesar de não caracterizarem grandes números, 

muito provavelmente eram a força de trabalho e a base da produção e sustentação de seu 

patrimônio e pecúlios. Segundo Jonis Freire,156 em uma sociedade escravista, ser 

possuidor de escravos e terras configura riqueza para um indivíduo. No caso apresentado, 

ainda que modesta, a escravaria de Dona Maria José de Jesus colaborou para que seu 

esposo se destacasse entre os proprietários arrolados nos batismos de seus escravos. 

Comparando o inventário com os registros de batismo, foi possível constatar que nem 

todos os escravos recebidos por Anacleto Correa de Faria foram batizados. Dos dez 

indivíduos declarados no inventário, apenas quatro foram levados à pia batismal. As 

escravas Rita, Maria, Joaquina e Ana constam nos livros de batismo como pertencentes 

ao proprietário, juntamente com outros seis nomes que não constam nos autos do 

inventário. Conclui-se assim, que o proprietário era possuidor de outros escravos, não 

apenas os deixados a ele pela finada esposa. 

                                                           
156 FREIRE, 2009. Op., Cit. 
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O inventário de Floriano Thomas Rodrigues exibiu um panorama um pouco 

diferenciado do primeiro analisado. A declaração de suas posses reflete um perfil 

econômico de um proprietário de terras e imóveis, mais do que de escravos, apesar destes, 

serem seu segundo montante mais valioso.  

Tabela 27 – Composição de bens de Floriano Thomas Rodrigues, 1885 

  Bens   Valor   %     

 Móveis  375$000  1   

 Semoventes  1:007$500  4   

 Escravos  8:300$000  32   

 Raiz  15:820$000  63   

  Total   25:010$620   100     

Fonte: Inventário Floriano Thomas Rodrigues - Arquivo cível- Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros 
 

 

 Floriano Thomas Rodrigues deixou para Dona Emerenciana Maria de Jesus, 

sua esposa e filhos, propriedades rurais como uma fazenda e um sítio, casas na cidade e 

nas propriedades rurais. Nestas, aparentemente, a produção era majoritariamente de café, 

compreendidos em 17 mil pés e também um canavial de pequeno porte. Os escravos 

compunham, em segundo lugar, os seus bens mais valiosos e constavam em um total de 

14 escravos. Destes, três eram crianças, nove destinados à “safra” como descrito no 

inventário, e duas cozinheiras. Todos os escravos foram declarados de nacionalidade 

brasileira. 

Ao consultarmos os registros de batismos, verificamos que os seus escravos 

declarados no inventário não correspondem àqueles levados à pia batismal. Apenas um 

escravo, de nome Maximiniano, consta nos dois registros. No entanto, outros escravos 

foram arrolados como pertencentes a Floriano Thomas Rodrigues, e em mesmo número 

daqueles deixados por ele aos familiares, possibilitando dois quadros. O proprietário 

batizou seus escravos entre os anos de 1869 e 1880. Seu falecimento ocorreu em 1885 e, 

nos proclames de seus bens, os escravos não constavam como os mesmos registrados nos 

livros de batismo da matriz. Propõe-se que o senhor em questão possa ter realizado 

compras e vendas de escravos nesse intervalo, fato que justificaria a não compatibilidade 

dos nomes nos documentos comparados. E a outra hipótese seria a alteração da fonte no 

momento da digitalização, devido ao não entendimento da grafia. Apesar da singularidade 



105 

 

  

encontrada, o proprietário analisado demonstrou preocupação na realização do 

sacramento de seus cativos, sendo o único verificado nesse estudo a ter batizado todos os 

escravos que possuía. 

Floriano Thomas Rodrigues dispunha de uma divisão de seu patrimônio mais 

aproximada do padrão encontrado por Andrade na Zona da Mata mineira. Seus bens se 

constituíam em maiores índices em terras, escravos e café.157  

Diferente dos dois primeiros casos apresentados, os próximos proprietários 

estudados demonstraram possuir padrões financeiros superiores aos analisados até então. 

Talvez por esse motivo Manoel Garcia de Matos seja um nome mais conhecido, tanto 

pelas suas posses, quanto pelo seu histórico familiar e social em São Paulo do Muriaé. 

Além de atuar como representante e presidente da Câmara Municipal de Muriaé, também 

exerceu o cargo de vereador suplente entre 1872 e 1874. 

 

Tabela 28 - Composição de bens de Manoel Garcia de Matos - 1879 

  Bens   Valor   %        

 Móveis  782$000  0,4      

 Semoventes  29:505$000  15,4      

 Gado  1:274$000  1      

 Escravos  40:800$000  21      

 Raiz  119:134$000  62,2      

  Total   191:495$000   100        

  Fonte: Inventário Manoel Garcia de Matos - Arquivo cível- Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros 

 

 

A importância social de Manoel Garcia de Matos poderia ser um reflexo de sua 

bem sucedida trajetória financeira. Possuidor de três casas na freguesia e outra situada na 

fazenda Boa União, sua propriedade continha ainda cinquenta mil pés de café, além de 

cento e noventa alqueires de terras ocupadas com plantações de milho e também vinte e 

nove alqueires de terra na fazenda Boa Vista. Os 21% de seu patrimônio correspondiam 

aos escravos, trinta e três em números, sendo que vinte e três foram declarados como 

                                                           
157 ANDRADE, 1995. Op., Cit., p. 97 
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roceiros, dado que endossa o tipo de força de trabalho utilizado pelo proprietário. 

Contudo, existia um escravo declarado como tropeiro. A presença dessa informação nos 

leva a relacioná-la à existência de um número elevado de burros, bestas e bois em seu 

inventário, o que demonstra a diversificação de investimentos e atividades econômicas 

desenvolvidas pelo proprietário.  

Dos trinta e três escravos existentes em bens declarados, vinte e três foram 

batizados entre 1852 e 1879. Apesar de não representar a totalidade, 70% de seus escravos 

receberam o batismo, afirmando um compromisso do proprietário com os ritos religiosos. 

Acompanhando o mesmo padrão de haveres do cenário descrito anteriormente, 

encontramos entre os proprietários de destaque os registros de inventário de Antônio 

Augusto da Silva Canedo, personalidade de realce na localidade. Conhecido por atuar 

como promotor e juiz, foi também figura pública ao se tornar deputado e posteriormente 

presidente da Assembleia Provincial de Minas Gerais. 

 

Tabela 29 - Composição de bens de Antônio Augusto da Silva Canedo - 1883 

  Bens   Valor   %     

 Móveis  9:127$000  1,8   

 Semoventes  6:340$000  1,1   

 Escravos  99:600$000  19,6   

 Raiz  79:153$000  15,6   

 Jóias  884$480  0,1   

 

Dívidas 

ativas  313:540$000  61,8   

  Total   506:644$000   100     

Fonte: Inventário Antonio Augusto da Silva Canedo - Arquivo cível- Fórum Tabelião Pacheco de 

Medeiros 

 

 

A distinção social desempenhada pelo desembargador foi acompanhada pela 

notoriedade de seu patrimônio. A relação de bens levantada pode ser considerada uma 

fortuna composta principalmente por escravos, créditos, terras, casas na cidade e a 

cafeicultura. Os aproximados 20% de sua fortuna, referentes aos escravos representam a 

maior escravaria documentada para o período em São Paulo do Muriaé, com um total em 
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números de 103 cativos. A grande concentração de terras, que alcançavam os 517 

alqueires de terras, elevam Antônio Augusto da Silva Canedo a uma personalidade de 

prestígio social, em níveis locais e regionais, o que o fazia juntamente com sua esposa 

uma opção estratégica para apadrinhamentos, como visto nos registros de batismos.  

Em relação aos batismos em que esses senhores aparecem, são destaques não só 

pela posse, mas também pelo apadrinhamento de escravos. Apesar de serem elencados 

diversas vezes como padrinhos de livres, nosso enfoque está exatamente aqueles que 

foram escolhidos como as referências espirituais de escravos.  

Dos quatro nomes realçados nesse trabalho, três participaram de cerimônias de 

batismos de escravos em uma postura distinta à de senhor, mas como padrinhos.  Anacleto 

Correa de Faria por três vezes batizou escravos de pessoas próximas da família, entre os 

anos de 1867 e 1879. Já Antônio Augusto da Silva Canedo, possuidor de um enorme 

patrimônio como demonstrado acima, inclusive, o maior proprietário de escravos 

identificado, por uma única vez batizou uma escrava de nome Elisa, sendo ele também o 

proprietário desta, em 1876. Por fim, e também com uma pequena participação no 

apadrinhamento de cativos, Manoel Garcia de Matos batizou o escravo Antônio, de seu 

irmão Marcelino Garcia de Matos, em 1859. Do montante de escravos que possuía, trinta 

e três foram batizados e possuíam como padrinhos escravos da própria escravaria. 

Rômulo Andrade atenta para o fato de que na Zona da Mata mineira a relação do 

senhor com o escravo como padrinho só ganhou realce, ainda que superficial, a partir de 

1871, devido a Lei do Ventre Livre. Após a implementação da lei, as ligações e padrões 

da escravidão foram reavaliados e então os senhores e suas esposas começaram a 

apadrinhar seus escravos. No caso de São Paulo do Muriahé, dos 934 registros de 

batismos de escravos, apenas 46 (5%) apadrinhamentos de cativos foram feitos por 

parentes e 11 (1%) pelos proprietários. Nas ocorrências em que os proprietários 

apadrinharam seus cativos, todos os registros são posteriores a 1872, o que reforça a 

influência da Lei do Ventre Livre em uma sociedade escravista.158 

Ainda que o número de escravos e posses arrolados nos inventários possa ser 

considerado ínfimo se associados às grandes posses de senhores contemporâneos de áreas 

                                                           
158 ANDRADE, 2008. Op., Cit. 
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próximas, como Juiz de Fora, é importante levarmos em conta as realidades regionais, 

bem como compreender que assim como Rita Almico,159 Zélia Cardoso de Mello160 e 

Renato Leite Marcondes,161 consideramos nesse estudo a ideia de riqueza como tudo o 

que foi acumulado ao longo da vida do inventariado.  

O cenário apresentado procurou demonstrar a influência dos proprietários em 

âmbito econômico e social e como a sincronia entre essas esferas contribuiu para destacar 

as personalidades analisadas nesse trabalho. Associar a riqueza dos senhores e seus 

familiares à participação social demonstra como as práticas de compadrio eram 

heterogêneas e estavam ligadas tanto a estratégias sociais quanto a laços espirituais. 

De fato, o apadrinhamento serviu para selar laços profundos entre senhores e 

escravos podendo determinar seu cotidiano, assim como permitiu a possibilidade de 

definir seu futuro enquanto grupo submisso. Com essa amostra podemos notar que o 

poder econômico do senhor e de seus familiares foi um fator decisivo para que o escravo 

escolhesse o padrinho e a madrinha, podendo criar uma rede de dependência e estratégias 

para sua sobrevivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 ALMICO, Rita de Cássia. Fortunas em movimento: um estudo sobre as transformações na riqueza 

pessoal em Juiz de Fora, 1870/1914. Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 

Economia, 2001. (Dissertação de Mestrado em História Econômica). 
160 CARDOSO DE MELLO, Zélia M. Metamorfoses da Riqueza. São Paulo 1845/1895. São 

Paulo:HUCITEC, 1985  
161 MARCONDES, Renato L. A arte de acumular na economia cafeeira – Vale do 

Paraíba século XIX. Lorena, São Paulo: Ed. Stiliano, 1998. 
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Considerações Finais 

  

Neste trabalho buscou-se analisar a composição e formação populacional de São 

Paulo do Muriaé, e os comportamentos sociais adquiridos através das práticas 

matrimoniais e de batismos, estendendo a verificação para a atuação dos compadrios e 

testemunhos, não apenas da comunidade livre, mas também escrava. 

Analisar a sociedade escravista de São Paulo do Muriaé, nos levou a uma reflexão 

a respeito dos indivíduos que a compunham. Devido a essa curiosidade, buscamos enfocar 

o olhar da pesquisa para a sociedade como um todo, a fim de não limitar o estudo às 

relações senhor/escravo. A partir dessa concepção desenvolvemos a ideia de 

comunidades na localidade, com o intuito de pensar a sua totalidade. Assim, buscamos 

compreender a existência e comportamento do que denominamos comunidade dos 

senhores, comunidade dos escravos e comunidade dos não senhores. 

Acerca da formação populacional, foi-nos possível compreender como a 

composição inicial da localidade estabelecida no início do século XIX por um corpo 

social indígena, transformou-se no decorrer dos anos em uma sociedade mestiça, que 

acompanhou o desenvolvimento econômico regional, incorporando indivíduos de outras 

nacionalidades, integrantes da população livre, mas também da escrava, que compunham 

o universo rural estabelecido em São Paulo do Muriaé. 

Buscamos entender o dinamismo da sociedade escravista analisada, por meio de 

suas dimensões estruturais, seus componentes e o comportamento destes. A escolha pelas 

fontes paroquiais de batismos e casamentos demonstrou ter sido acertada ao longo da 

pesquisa, pois graças ao conteúdo presente nos documentos, foi-nos revelada a ingerência 

dos batismos e casamentos, seu caráter religioso e ritualístico, e informações sobre os 

integrantes em questão.  

A ocorrência de batismos e casamentos em São Paulo do Muriaé demonstrou 

aproximações e diferenças ao contrastarmos as comunidades estudadas. Em relação aos 

batismos, a ocorrência e sazonalidade entre indivíduos livres e os filhos de escravos foram 

bem semelhantes e apresentaram-se estáveis, ou seja, aconteciam com relativa frequência 

ao longo do período analisado. Dessa forma, o batismo evidenciou-se como um ato social 
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cumprido de forma exemplar pela sociedade local. Já os casamentos, exibiram um perfil 

diferenciado, que revelou um índice muito inferior de uniões oficializadas entre escravos, 

se comparado com os livres. O concubinato, juntamente com as uniões consensuais são 

duas justificativas que explicam a diferença de matrimônios comparando-se livres e 

escravos, juntamente com o fato de que o batismo era uma forma de assegurar a 

propriedade dos cativos, diferente dos casamentos, que consistiam apenas em um ato 

social/religioso. 

Em relação à presença das madrinhas e padrinhos, percebemos que no caso dos 

livres, algumas senhoras tiveram preferência pela população em participar da vida das 

crianças como familiar espiritual. Notamos que tanto os padrinhos como madrinhas de 

crianças livres eram escolhidos por famílias de perfil econômico similar, mas também por 

famílias escravas. As senhoras e senhores que recorrentemente apareceram nos registros 

batizando livres, batizaram também filhos de escravos. Além desse perfil, é notável a 

presença da entidade católica “Nossa Senhora” como madrinha das crianças, fato que 

demonstra a latente religiosidade da sociedade local. 

Os filhos de escravos possuíram, ao longo da série estudada, na grande maioria 

dos registros analisados, madrinhas e padrinhos livres. Esse padrão pode ser verificado 

para crianças naturais e legítimas e aponta para uma forma dos pais e mães tentarem de 

alguma forma estreitar os laços e formar amizades com pessoas de condição social 

superior, a fim de garantir possível proteção.  

A partir dos números e nomes encontrados na análise dos documentos paroquiais 

de batismos e casamentos, foi-nos possível constatar a recorrência de proprietários que 

aparecem como senhores, levando seus escravos à pia batismal e também como padrinho 

de crianças livres. Os nomes de maior destaque foram pesquisados com intuito de saber 

a origem de suas relevâncias sociais e, por meio dos inventários post mortem, revelaram-

nos certa compatibilidade entre as informações de posse averiguada nos batismos, com o 

montante declarado nos inventários. Os senhores estudados representam as realidades 

econômicas encontradas em São Paulo do Muriaé, referente ao século XIX: pequenos 

proprietários de escravos, possuidores de terras e benfeitorias. Mas há também o oposto: 

registro como minoria na localidade, mas com grande influência social, os grandes 

proprietários de terras e escravos. Esses proprietários não constam como padrinhos de 
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seus escravos, com exceção de Antônio Augusto da Silva Canêdo que em um caso, 

apadrinhou a filha de sua escrava. Por outro lado, os proprietários se esforçaram para que 

seus escravos fossem batizados, sendo quase unânime a presença dos seus escravos nos 

registros de batismos e inventários. 

Esperamos que a pesquisa desenvolvida possa abrir caminhos para que outras 

possibilidades sociais sejam levantadas a respeito de São Paulo do Muriaé e que as 

informações desenvolvidas possam elucidar a história da formação da localidade.  

 

. 
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