
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA – UNIVERSO 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

CURSO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIDIAN DOS SANTOS SILVA 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

UMA ILUISTRE DESCONHECIDA: SENHORES E ESCRAVOS NA FREGUESIA DE 

SÃO VICENTE DE PAULO (RIO DE JANEIRO) NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO 

XIX (1855-1870) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2012 



MIDIAN DOS SANTOS SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA ILUSTRE DESCONHECIDA: SENHORES E ESCRAVOS NA FREGUESIA DE 

SÃO VICENTE DE PAULO (RIO DE JANEIRO) NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO 

XIX (1855-1870) 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em História, da 

Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO 

Campus Niterói, como parte dos requisitos para a 

obtenção do título de Mestre em História. 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Engemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2012 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Universo 

Campus Niterói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecária: Elizabeth Franco Martins CRB 7/4990 

 

 

 

 

 

 

 

S586i     Silva, Midian dos Santos.   

                 Uma ilustre desconhecida: senhores e escravos na 

Freguesia de São Vicente de Paulo (Rio de Janeiro) 

na segunda metade do século XIX (1885-1870) / 

Midian dos Santos Silva. - Niterói, 2012. 

                  200 p.  

                  Bibliografia: p. 195-200 

 

                  Dissertação apresentada para obtenção do Grau 

de Mestre em História - Universidade Salgado de 

Oliveira, 2012. 

                  Orientador: Dsc. Carlos Engemann. 

 

    1. São Vicente de Paulo - Araruama (RJ) - 

História. 2. Escravidão - Rio de Janeiro (Estado) - 

História - Séc. XIX.  3. Demografia - Rio de 

Janeiro (Estado).  4. Brasil - História - Século XIX. 

I. Título.    

                                                          

                                                       CDD 981.53 



MIDIAN DOS SANTOS SILVA 

 

 

 

 

 

UMA ILUSTRE DESCONHECIDA: SENHORES E ESCRAVOS NA FREGUESIA DE 

SÃO VICENTE DE PAULO (RIO DE JANEIRO) NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO 

XIX (1855-1870) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em História, Área de 

Concentração História Social e Política do Brasil, 

da Universidade Salgado de Oliveira – 

UNIVERSO, como parte dos requisitos para 

conclusão do Curso. 

 

 

 

Aprovada em ____ de _______ de 2012 pela banca examinadora composta pelos seguintes 

professores: 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Dr. Carlos Engemann (Orientador), UNIVERSO 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Drª. Cacilda da Silva Machado, UFRJ 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Dr. Jonis Freire, UNIVERSO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, pela dedicação e paciência de sempre. 

E para o Prof.º Ms. Valdir Porto. 



Agradecimentos 

 

 

Agradeço primeiramente aos meus pais, pela vida e apoio de sempre. 

Aos professores da graduação: Antonio Cunha, Catia Costa, Charleston Assis, Claudio 

Marcio, Carlos José Pestana, Dalva Maria, Marcio Albuquerque, Pomeia Genaio, Valdir Porto 

e Vinicius Maia, pela ajuda, incentivo e contribuição à minha formação acadêmica. 

 

Aos amigos de sempre Rosimery Peclat, Josias Klein, Luana Barreto, Thunai Mello, José 

Manuel Faria, Lucia Coelho e Robson Pereira de Mello. 

 

Ao meu orientador, prof.º Dr.º  Carlos Engemann, pela confiança demonstrada desde o início 

da pesquisa, dedicação e sugestões fundamentais, sem as quais este trabalho não se realizaria. 

 

Aos professores, Jonis Freire e Marcia Amantino, pelas críticas realizadas durante a 

qualificação.   

 

Ao prof.º Ms. Francisco Javier por me receber no Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói 

durante dois anos, período em que precisei para transcrever a documentação para a pesquisa. 

 

A prof.ª Dr.ª Ivone Rebello pela difícil missão de realizar a correção ortográfica do texto. 

 

A Deus por me ajudar em mais um grande desafio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “A ascensão social e o encobrimento do desdouro da 

escravidão que frequentemente a acompanhava e 

desempenhavam um papel de enorme importância, 

como um elemento elástico capaz de reproduzir e 

multiplicar as hierarquias existentes.” 

 

                            Márcio de Sousa Soares (A remissão 

do cativeiro, a dádiva da alforria e o governo dos 

escravos nos Campos de Goitacases, c.1750- c. 1830. 

Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p.278). 



Resumo 

 

 

 

O presente trabalho dedica-se ao estudo dos aspectos sociais, econômicos e demográficos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo (RJ) no decorrer da segunda metade do século XIX. Essa 

Freguesia caracterizou-se por uma economia baseada na atividade de gêneros de subsistência 

(lavoura de café em conjunto com a de mantimentos e a produção do açúcar) para atender o 

mercado local e o externo (Municípios de Araruama/ Cabo Frio e as freguesias adjacentes). 

Com o intuito de verificar os aspectos explicitados, utilizamos como fonte principal os registros 

paroquiais de batismos, casamentos e óbitos de escravos e de seus proprietários datados de 

1855-1870 e de forma complementar fizemos uso do Almanak Laemmert, dos Relatórios de 

Província e do Recenseamento da população escrava que abrangia o biênio de 1856-1857. 

Dessa forma, apresentamos o contexto histórico da Freguesia de São Vicente de Paulo e nele, 

procuramos delinear os eventos vitais que a população livre (proprietários de terras e de mão-

de-obra cativa) e a escrava vivenciaram. Focalizamos, também, aspectos da demografia escrava 

e seus condicionantes. Nesse percurso conseguimos evidenciar, os mecanismos ligados aos 

arranjos familiares e as relações que marcaram de forma restrita o cotidiano dos indivíduos que 

estavam sob o julgo da escravidão e de uma pequena parcela livre da sociedade vicentina. 
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Abstract 

 

 

 

This work is dedicated to the study of social, economic and demographic of the Parish of São 

Vicente de Paulo (RJ) during the second half of the nineteenth century. This Parish was 

characterized by an economy based on subsistence activity genres (coffee crop in conjunction 

with the production of food and sugar) to meet the local market and external (Municipalities 

of Araruama / Cabo Frio and adjacent parishes). In order to verify the aspects explained, used 

as the main source parish records of baptisms, marriages and deaths of slaves and their 

owners dated 1855-1870 and complement we use AlmanakLaemmert, Province of Reports 

and Census the slave population covering the 1856-1857 biennium. Thus, we present the 

historical context of the Parish of São Vicente de Paulo and him, we outline the vital events 

that the free population (landowners and hand labor captive) and experienced slave. We focus 

also on the demography and their slave conditions. In this way we can highlight the 

mechanisms related to living arrangements and relationships that marked so restricted the 

daily lives of individuals who were under the yoke of slavery and the free portion of the 

vincentian society. 

 

Keywords: Slavery, economics, demography, family, São Vicente de Paulo 
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Introdução 

 

Aos onze dias do mez de Dezembro de mil oito centos e cincoenta e sete 

nesta Freguezia de São Vicente de Paulo falleceu o escravo Luis com 30 

annos instantanea a morte por um pedaço de pão [devido a uma maldição 

que lhe caiu em riba] escravo do Doutor Francisco Manoel Soares de Souza 

sepultado no cemiterio desta Freguezia. E para constar fiz este assento em 

que assigno. 

 

Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite.1 

 

Luis, um preto escravo de 30 anos e de procedência desconhecida, labutava no roçado 

da Fazenda Monte Caseros, uma propriedade que se destinava a cultura do café e de gêneros 

alimentícios, que pertencia ao Dr. Francisco Manoel Soares de Souza.2 Como todos os dias, o 

cativo Luis acordava cedo para cumprir com suas obrigações, se não fosse um pequeno 

detalhe que mudaria definitivamente a manhã do dia 11 de dezembro de 1857.   

Nesta manhã, o escravo ao seguir para sua árdua jornada de trabalho levou consigo 

algo a mais para a lavoura cafeeira – um pedaço de pão. Tudo estava saindo conforme o 

planejado: o cativo Luis provavelmente apanhou o alimento sem a permissão de alguém. Mas, 

se ele soubesse o que o esperava, certamente não teria praticado este ato que, ao mesmo 

tempo, remete-nos a uma atitude impensada ou a um ato de desespero que serviria para sanar 

a deficiente alimentação servida para os escravos que estavam sob a posse do Dr. Souza.  O 

desfecho dessa pequena história encontramos no livro de óbitos destinado aos moradores da 

Freguesia de São Vicente de Paulo (Rio de Janeiro). Certamente, ao sentir fome, o cativo 

decidiu abocanhar o pedaço de pão que transportou para seu local de trabalho. Entretanto, 

Luis não calculou nenhum imprevisto. E isso custaria a sua vida. É possível que, no momento 

de começar a morder seu alimento, tenha passado por perto uma pessoa que poderia levá-lo 

para ser castigado, uma vez que o pão passou a ser sinônimo de furto, pois ninguém tinha 

dado a autorização para o escravo se alimentar fora de hora. De acordo com as palavras do Pe. 

Jacob de Santa Maria Magdalena Leite, o escravo Luis engasgou-se e, por isso, teve sua morte 

instantânea que foi acrescida de uma “maldição que lhe caiu em cima”,3 por ter cometido um 

ato não cristão, neste caso a prática de um delito.  

                                                 
1Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870.  
2 ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870. Disponível em: <http://www.crl.edu/brazil/almanak>. Acesso em 10 

out. 2010.  
3 Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870. 

 



Para a (re) constituição da história de desafortunados como o cativo Luis e de pessoas 

que gozavam de prestígio social na Freguesia, valemo-nos de fontes variadas que foram 

divididas em dois grupos: de um lado temos como fonte principal os registros paroquiais de 

batismos, casamentos e óbitos de escravos e de seus proprietários, e de outro estão as fontes 

que denominamos de auxiliares como o Almanak Laemmert, os Relatórios de Província na 

sessão que se destinava às municipalidades e o Recenseamento da população escrava 

realizado pelo Conselheiro Antonio Nicolau Tolentino. 

Os dados que coletamos a partir da leitura dos assentamentos paroquiais permitem-nos 

trabalhar com: a reconstituição das famílias escravas e de seus proprietários, as estratégias 

utilizadas pelos membros da elite para se perpetuarem no poder local, os imigrantes 

portugueses (pessoas de condição jurídica livre) que passavam pela Freguesia e os que 

decidiram permanecer na mesma e constituir família, a estabilidade familiar das famílias 

cativas; mediante a análise dos registros de batismos que nos forneceram dados a respeito da 

partilha de escravos após o falecimento de seu proprietário, as informações sobre a 

movimentação dos plantéis; no momento dos escravos escolherem para seus cônjuges 

testemunhas para a ocasião do matrimônio e a escolha de padrinhos e madrinhas para seus 

rebentos, o baixo índice dos casamentos de indivíduos escravizados sancionados pela Igreja 

na Freguesia de São Vicente de Paulo, a sazonalidade com que ocorriam as cerimônias de 

batismos e óbitos entre os cativos e as principais doenças que acometeram os cativos durante 

o período de 1855-1870, e os sistemas afetados pelas moléstias. 

Os dados que extraímos dos livros paroquiais de batismos, casamentos e óbitos foram 

cruzados com os dados coletados e existentes nas fontes auxiliares. À medida que achávamos 

informações a respeito dos proprietários e de seus respectivos cargos públicos e /ou ocupação 

na Freguesia de São Vicente de Paulo, conseguimos enriquecer e ampliar nossa análise para 

além dos aspectos demográficos. 

O Almanak Laemmert, uma fonte estritamente qualitativa, era publicado anualmente e 

trazia informações referentes aos indivíduos que ocupavam as principais cadeiras públicas, 

dos profissionais que despendiam seus serviços para a localidade, bem como dos fazendeiros 

que gozavam de maior prestígio em cada município, freguesia e curato. Por se tratar de uma 

publicação de caráter comercial, podemos conhecer as maneiras com as quais os indivíduos se 

valiam para inserir-se no mercado local. Percebemos, ainda, que os proprietários que 

apareciam nos registros paroquiais tinham suas ocupações e propriedades igualmente 

assinaladas no anuário comercial.   



Os Relatórios de Província tratam de documentos oficiais que eram apresentados na 

sessão da Assembleia Legislativa e tinham por objetivo traçar o panorama social, econômico, 

político e administrativo das áreas rurais e urbanas, que estavam sob a jurisdição da Província 

do Rio de Janeiro. Os dados contidos nesta fonte baseavam-se em análises estatísticas que 

eram elaboradas a partir de informações, as quais poderiam priorizar cálculos bienais ou 

trienais de acordo com a necessidade apontada pelo conselheiro responsável em 

realizar/confeccionar um minucioso exame sobre sua administração e de seus subordinados, 

os quais tinham como missão recolher as informações solicitadas de cada região. Para o nosso 

trabalho, esta fonte contribuiu para percebermos como os assuntos de natureza sócio-

administrativa evoluíram na Freguesia de São Vicente de Paulo. 

As informações colhidas no Recenseamento da população cativa da Freguesia, o qual 

foi confeccionado por Antonio Nicolau Tolentino, priorizou informações como: a repartição 

sexual dos indivíduos, a faixa etária e a origem (crioula/africana). A fonte que tomamos por 

base ainda nos forneceu dados relevantes sobre os cativos, tais como: o número de indivíduos 

que foram batizados, casados e inumados durante o biênio de 1856-1857. Os resultados 

apresentados neste documento não apresentaram variações expressivas quando comparamos 

com os dados que localizamos nos registros paroquiais. 

Após coletadas, as informações compuseram três bancos de dados que foram 

classificados de acordo com os critérios de natureza administrativa, demográfica e econômica. 

Os dados a respeito da administração da Freguesia contemplavam as mudanças que ocorreram 

ao longo do período analisado de 1855 a 1870, pois aqui priorizamos os pontos ligados à área 

política e sanitária da localidade. Em relação às informações demográficas destinadas para os 

escravos, destacamos os seguintes itens: cor, sexo, idade, familiares, procedência e ano do 

batismo, casamento e óbito. Para este item, primeiramente, realizamos um levantamento 

individualizado dos sacramentos religiosos que cada proprietário despendia para sua 

escravaria. Num segundo momento decidimos entrecruzar as informações encontradas para 

verificarmos a existência de grupos familiares matrifocais, nucleares ou extensos. Constatada 

a presença de unidades familiares entre os plantéis vicentinos, reduzimos a primeira 

amostragem e percebemos que as órbitas formadas pelas cativas e seus rebentos eram mais 

expressivas do que as outras. Os aspectos ligados à economia foram agrupados de acordo com 

o ramo ocupacional de cada proprietário, bem como as possíveis inserções de determinados 

senhores nas atividades mercantis, agrícolas e prestação de serviço (atividade portuária). Esta 

última foi considerada uma saída encontrada pelos proprietários agrícolas de grande porte 



para diminuir os efeitos de uma crise que se estacionou sobre a Freguesia durante o ano de 

1864, sendo intensificada durante os anos de 1867-1868. 

A apresentação dos resultados das análises que tiveram como pano de fundo o 

conjunto de dados que coligimos obedecem a uma divisão em três capítulos. O primeiro 

capítulo trata dos possíveis aspectos históricos de Cabo Frio e a Freguesia de São Vicente de 

Paulo. Priorizamos construir um quadro que contemplasse a localização da Freguesia, bem 

como as propriedades que eram geradoras de renda. Neste ponto utilizamos para a elaboração 

de nossas considerações o Relatório de Província, o Almanak Laemmert em conjunto com 

textos que traziam como temática central da discussão historiográfica os aspectos oriundos 

para a plena administração do trabalho escravo nas propriedades agrícolas. Para (re) construir 

a história da localidade, partimos da transição jurídica de povoado para Curato e, a partir 

dessa alteração, delineamos os acontecimentos ligados à mudança de infraestrutura da região 

intimamente ligadas aos setores de obras públicas e de saúde, mediante a proliferação do 

cólera esporádico. Posteriormente, achamos pertinente realizar uma seção que reunisse as 

características do corpo eclesiástico da Freguesia e suas respectivas obrigações para com os 

fiéis. Aqui apresentamos os registros paroquiais (batismos, casamentos e óbitos) e realizamos 

uma análise que tinha como objetivo central comparar o modelo redacional dos assentos 

destinados à população livre e cativa, com o estipulado pelas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia, código canônico que regulamentava as práticas de ritos e as estruturas 

que deveriam compor os assentamentos eclesiásticos. Encerramos o presente capítulo com 

uma discussão que mostrava que os membros da elite vicentina não estavam satisfeitos com o 

topônimo local, ou seja, estavam atrás de uma “nova identidade” que contemplasse os 

esforços da sociedade local.  

O segundo capítulo - População, família e sociedade livre em São Vicente de Paulo - 

foi composto pela análise dos registros paroquias em conjunto com o Almanak Laemmert que 

continham descrições sobre a quantidade de escravos que estavam sob a posse de cada 

proprietário ou família, e quais eram as atividades desenvolvidas nas unidades agrícolas. O 

primeiro item deste capítulo se destinou às considerações acerca da estrutura de posse entre os 

proprietários da Freguesia. Para uma análise mais detalhada, dividimos os senhores em quatro 

grupos de acordo com o percentual de escravos que foram conduzidos aos ritos de batismos 

(aqui contamos o batizando e os escravos que serviram de padrinhos) e óbitos. O segundo 

item deste capítulo procurou delinear os mecanismos utilizados pelos proprietários de 

escravos para se perpetuarem num nível hierárquico ou mesmo conquistá-lo. Aqui utilizamos 

como respaldo a ideia extraída do texto A nobreza vive em bandos de João Fragoso, o qual 



procurou mostrar que a elite constituída no Rio de Janeiro era fruto de arranjos que visavam a 

circulação de dinheiro, bens e ajuda mútua para se estruturarem e firmarem entre si alianças 

cooperativas. O último item deste capítulo forneceu-nos informação sobre os imigrantes 

portugueses que saíram de sua terra natal para tentar a sorte do outro lado do Atlântico. Aqui 

procuramos dar ênfase às famílias Fernandes de Sá e Pereira de Souza que, após contraírem 

matrimônio e receberem os dotes que lhes foram pagos, resolveram viajar e investir seu 

dinheiro no Império brasileiro, mais especificadamente, numa localidade rural como a 

Freguesia de São Vicente de Paulo. 

O terceiro capítulo refere-se à População, família e sociedade escrava na Freguesia 

de São Vicente de Paulo. Iniciamos este capítulo com as características demográficas oriundas 

da população cativa vicentina. Para a análise deste item fizemos uso dos registros paroquiais 

de batismos, casamentos e óbitos, bem como do recenseamento populacional de Tolentino. Os 

resultados a que chegamos foram acrescidos pelos trabalhos historiográficos que se dedicam a 

este tema – demografia escrava. Nos itens seguintes buscamos revelar as características das 

famílias escravas da Freguesia na segunda metade do século XIX e, para a elaboração de 

nossas considerações, decidimos fazer um panorama historiográfico geral a fim de, 

posteriormente, afunilarmos nossa análise para as órbitas familiares vicentinas. Para 

compreendermos essa estrutura (tipo de família, número de filhos, legitimidade, ilegitimidade, 

estabilidade etc.), reconstituímos as unidades familiares que localizamos nos assentamentos 

eclesiásticos. Por fim, dedicamos um item para falar sobre a saúde e morte dos escravos, 

tendo como pano de fundo a literatura médica, os manuais dos fazendeiros e alguns textos 

historiográficos recentes que nos remete a essa temática. 

Nas considerações finais, realizamos um quadro sintético do trabalho, retomando 

alguns pontos que consideramos principais e que, de certa maneira, poderão ajudar na 

compreensão de uma elite rural que procurava lançar mão dia a dia de todas as práticas 

possíveis, a fim de permanecer no poder. Uma dessas práticas seria a manutenção do 

contingente escravo para realizar os serviços domésticos e da lavoura.  

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Cabo Frio e a Freguesia de São Vicente de Paulo 

 

 

Nossa intenção é construir uma das várias histórias possíveis das pessoas que viveram 

em um dos distritos menos conhecidos de Cabo Frio (RJ): a Freguesia de São Vicente de 

Paulo, antigo povoado da Pavuna. No entanto, para analisarmos a vida e algumas das 

experiências desta população torna-se necessário caracterizar os aspectos ligados aos setores 

econômico, político e social em que viviam. Uma das formas de se fazer tal construção é 

iniciando a empreitada por um espaço que marca a existência de boa parte desta gente. Por 

este motivo, o principal objetivo deste capítulo é situar o território vicentino e, a partir daí, 

realizar uma análise que englobe as atividades que proporcionavam renda para a região – as 

unidades agrícolas destinadas para o plantio e processamento do açúcar e as que estavam 

voltadas para a cultura do café em conjunto com a lavoura de mantimentos. 

Ao concluirmos esta primeira etapa, iremos contextualizar a localidade a partir de 

alguns momentos históricos que utilizamos como marcos definidores. Neste item, optamos, de 

acordo com nossas pesquisas, em considerar quatro acontecimentos chaves. O primeiro no 

ano de 1854, quando o pequeno lugarejo denominado Pavuna, situado nos sertões da 

Freguesia da Aldeia de São Pedro (Município de Cabo Frio), foi elevado à categoria de 

Curato. Nesse momento, podemos pressupor que a atuação do Município de Cabo Frio 

revelava os interesses das autoridades locais em ampliar seus domínios políticos e 

econômicos. Sendo assim, o Município iniciou seus trabalhos promovendo pequenos reparos 

que tinham por finalidade sanar as necessidades básicas e promover uma melhor 

acessibilidade entre os indivíduos que residiam na localidade. 

O segundo momento iniciou-se em 1855, período em que a região enfrentava a 

epidemia do cólera esporádico. Diante do quadro evolutivo da moléstia, os investimentos, que 

outrora estavam sendo empregados para transformar o espaço físico do Curato, passavam a 

ser empregados para combater a doença. 

O terceiro momento aconteceu em outubro de 1857, ano em que o Curato foi elevado à 

categoria de Freguesia. O quarto, e último marco, foi datado no ano de 1860, momento em 

que o Município de Cabo Frio perdeu a tutela administrativa da Freguesia de São Vicente de 

Paulo. A partir de então, podemos ponderar que o dito Município passou a enfrentar 

problemas de caráter econômico, deixando de efetuar pagamentos e realizar obras de 

urgências, o que, por vias indiretas, revelou a importância de São Vicente de Paulo para a vida 

econômica de Cabo Frio. 



1.1 Da localização e das propriedades geradoras de renda 

 

Localizada ao leste do Município de Cabo Frio,4 a Freguesia de São Vicente de Paulo, 

no período que compreende os anos de 1855-1870, passou por mudanças que alteraram a 

demarcação de seus limites. Mas, para entendermos o porquê destas modificações, tivemos 

que fazer uma breve passagem pelo ano de 1854. Vejamos, então, o que aconteceu nesse ano. 

Em outubro daquele ano, os moradores da Freguesia da Aldeia de São Pedro,5 em 

especial, os que possuíam domicílios no povoado denominado Pavuna, sentiram os efeitos 

provenientes do Decreto Provincial 737, o  qual elevou o então lugarejo à categoria de 

Curato.6 A partir desse momento, as autoridades tiveram o cuidado de demarcar as linhas 

divisórias do recém-criado Curato de São Vicente de Paulo. A primeira organização espacial 

apareceu na Deliberação Presidencial de 25 de janeiro de 1855,7 na qual as limitações 

estipuladas primavam o conjunto de construções antigas e, para facilitar a localização, foi 

acrescentada especificações, como: o nome dos proprietários. 

 

(...) partirá da Praia de Iguaba Grande, no litoral da Lagoa de Araruama, e 

seguirá pela primeira estrada a leste do armazém de Marinho Sampaio, 

passando pela frente das vendas de Bento José Martins e Vilas Boas, até a 

estrada da Pavuna; e deixando à direita a casa de Inácio Galego, voltará à 

esquerda pela dita estrada da Pavuna até o travessão denominado Socó; e 

seguindo por ele até o Itaí, na venda do Tenente Francisco Dias, tornará a 

voltar à esquerda pela estrada da Sapucaia ao Pau Rachado, e seguirá por 

esta estrada até a venda de Vieira Xavier, que fica em frente à estrada da 

Barra, pela qual irá terminar no rumo dos índios, que limita a Freguesia da 

Aldeia de São Pedro com a de Cabo Frio, ficando à direita dessa linha a 

Freguesia da Aldeia, e à esquerda o Curato de São Vicente de Paulo; este 

terá pelos outros lados os mesmos limites que tinha a Freguesia da Aldeia de 

São Pedro.8 (grifo nosso) 

 

A segunda demarcação da região aconteceu em agosto de 1858, dez meses depois de a 

localidade conseguir a sua elevação à categoria de Freguesia. Desta vez, a redação dos 

                                                 
4 Esta localização, de acordo com o Projeto Inventário de Bens Culturais Imóveis, ficava situada à margem “do 

importante caminho que ligava a Corte à Cabo Frio”. (Cf. FICHAS DE INVENTÁRIO. Projeto de Bens 

Culturais e Imóveis. Rio de Janeiro: INEPAC, 2004.  p. 61.). 
5 No período (1854-1870), a dita localidade poderia ter o seu topônimo escrito de duas maneiras. O primeiro era 

utilizado pela Igreja Católica - Aldeia de São Pedro. A variação desta nomenclatura para São Pedro da Aldeia 

começou a se propagar nos documentos oficiais e publicações - Relatório de Província e o Almanak Laemmert. 

Em nosso trabalho optamos em utilizar o primeiro termo, pois daremos ênfase aos registros paroquiais (batismo, 

casamento e óbito) da localidade de São Vicente de Paulo.  
6 Povoado onde morava o cura, sacerdote que pastoreia um pequeno povo, coadjutor do pároco. (Cf. Dicionário 

Lello, 1959).  
7 Cf. PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.  Araruama: panorama de uma cidade. 

Araruama: Rio de Janeiro, 1992. p. 20. 
8 PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.  Araruama: panorama de uma cidade. 

Araruama, p.20-21. 



elementos para a identificação geográfica ficou a cargo dos limites estabelecidos entre as 

Freguesias de Araruama e São Vicente de Paulo. Isto em dados numéricos equivalia a uma 

área de 18 quilômetros.9 Após essa explicação pautada em itens geográficos, verificamos no 

decorrer do documento referências que tinham por base os elementos que constituíam o 

conjunto arquitetônico da Freguesia – construções como: casas, vendas e/ou travessões. 

 

(...) A linha divisória partirá do lugar de Bragança, onde serve de limite entre 

as Freguesias de São Sebastião de Araruama e São Vicente de Paulo; 

procurando dali, em linha reta, o travessão de Joaquim Ferreira Armandes d’ 

Andrade, e por ele até encontrar a estrada geral da Lagoa de Juturnaíba, 

ficando daí em diante com os mesmos que tinha o antigo Curato.10 (grifo 

nosso) 

 

A terceira demarcação foi proveniente do Decreto Provincial Provisório nº 1180 de 24 

de julho de 1860, que em seu artigo 3º anexou a Freguesia de São Vicente de Paulo ao 

Município de Araruama. Nesta ocasião, foram preservados os limites anteriores.11 

 

Mapa 1: Croqui do Município de Araruama- Freguesia de São Vicente de Paulo,1892 

 

Fonte: FICHAS DE INVENTÁRIO. Projeto de Bens Culturais e Imóveis. Rio de Janeiro: INEPAC, 2004,  p. 61. 

 

                                                 
9 VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama. Rio de Janeiro: Alves Pereira, 1998,  p.25. 
10 PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.  Araruama: panorama de uma cidade. 

Araruama, p. 21. 
11 VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, p. 98. 
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Como vimos, os limites estabelecidos para São Vicente de Paulo foram alterados para 

satisfazer as necessidades que demandavam as categorias jurídico-administrativas – Curato e 

Freguesia. Por esta razão, a localidade teve seu espaço, no período que compreende os anos 

de 1855-1857, modificado e ampliado. Em meio a este cenário de mudanças, não podemos 

deixar de mencionar as unidades agrícolas que regiam a vida econômica da sociedade local.  

Antes de iniciar nossas considerações sobre as propriedades rurais, faz-se necessário 

realizar uma análise que dê uma das características básicas das unidades agrícolas em questão: 

a mão de obra escrava. Para este item, utilizaremos a obra de Carlos Augusto Taunay – O 

Manual do Agricultor Brasileiro – e para reforçar os nossos argumentos de natureza histórica 

buscaremos respaldo no texto A administração do trabalho escravo nos manuais de 

fazendeiros do Brasil Império, de Rafael Bivar de Marquese, o qual procurou evidenciar as 

principais abordagens sobre a administração do trabalho escravo, a partir de uma perspectiva 

que associou elementos de cunho cristão e militar, a fim de obter êxito na missão de gerenciar 

as tarefas desenvolvidas pela mão de obra cativa.  

Assim, iniciamos a discussão colocando em destaque dilemas que os proprietários de 

escravos enfrentavam durante o Império: Como resolver a difícil questão da administração? E 

qual seria o tratamento necessário para os cativos? Um dos problemas enfrentados pelos 

proprietários agrícolas esteve associado com a maneira de governar seus escravos. Esta 

questão esteve presente nos manuais destinados aos fazendeiros, que tinham por finalidade 

traçar as condições favoráveis para obter organização na produção e na administração 

despendida aos cativos. Gerenciar o trabalho dos escravos era uma tarefa complexa, que os 

senhores já estabelecidos apresentavam dificuldades em fazê-la, pois cometiam excessos e 

equívocos, acarretando prejuízos para o seu empreendimento. Os futuros donos deveriam ser 

orientados para não cometerem os mesmos reveses. Devido a essa circunstância, os manuais 

agrícolas do Império tiveram uma ampla repercussão entre os que detinham terras cultiváveis. 

Cabe ressaltar, que neste período não havia uma lei que regularizasse as condições de trabalho 

destinadas à escravaria. A obra de Taunay parte dessa premissa e pretendia: 

 

(...) insinuar ao agricultor ideias gerais sobre a sua profissão, e máximas sãs 

para a sua conduta, e a livrá-lo de alguns prejuízos nocivos, e não dirigi-lo 

passo a passo nos seus trabalhos; se puder convencer os que governam e os 

que se entregam à agricultura da necessidade de procurar novas luzes e 

seguir nova marcha, terá obtido o fim a que aspira.12 

 

                                                 
12 TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do Agricultor Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 40. 



Na segunda metade do século XIX, a escravidão descrita nos manuais agrícolas trazia 

os elementos que foram elaborados de acordo com os moldes cristãos. Para Taunay, a 

escravidão era um contrato estabelecido entre senhores e cativos. As cláusulas destinadas aos 

escravos os concebiam como propriedades de outro homem, oscilando entre a dualidade de 

ser considerado coisa e pessoa. Enquanto humano, precisavam cumprir suas tarefas, respeitar 

seus senhores, podendo até constituir famílias; como objeto não possuíam caráter e 

precisavam de instruções.13 Aos proprietários cabia o dever de manter e guiar sua escravaria 

mediante, ou não, o uso de atitudes violentas para obter o resultado final, neste caso, os 

ofícios exercidos nas lavouras e nos engenhos. O cativeiro tinha o objetivo de resgatar os 

indivíduos que estavam condenados pela inferioridade de sua ascendência. Por este motivo, a 

escravidão se transformou num fardo para os senhores, que tinham um dispêndio elevado para 

civilizar os homens que estavam envoltos pela ignorância, ou seja, os africanos e seus 

descendentes viviam, em princípio, como crianças e se encontravam alheios aos costumes da 

moralidade, da religião e da educação.14 

Nesse mesmo período, os abolicionistas apontavam os malefícios da escravidão. Para 

Joaquim Nabuco,15 era um regime que seguia um caminho oposto aos estabelecidos pelos 

princípios humanitários modernos, pois estes pregavam a liberdade pessoal dos indivíduos, 

neste caso, nenhum homem poderia ser propriedade de outro. Mas a corrida pelo poder 

instrumental – a riqueza e a reputação16 - cegou os senhores e as autoridades do governo. No 

Brasil, este mal atuou como uma chaga que maculou o patriotismo, mas se fosse eliminado 

acarretaria crises, principalmente, no setor econômico. Ao detectar este problema, Taunay 

acrescentou “que o governo, se intrometesse a legislar sobre escravos, atacaria o direito da 

propriedade, e a prerrogativa do senhorio”.17 

O trabalho escravo, segundo Taunay, precisava de medidas disciplinares rígidas. Essas 

deveriam ser acrescidas de regras gerais que determinariam o cotidiano cativo dentro das 

propriedades, no que diz respeito à quantidade e qualidade de bens materiais que os senhores 

deveriam providenciar para a manutenção de sua escravaria. O modelo proposto estava 

                                                 
13 BRION, David Davis. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2001, cap.2. CARDOSO, Ciro Flamarion Santana. O trabalho na colônia. In: LINHARES, Maria Yedda (org.). 

História Geral do Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1996, cap.2, p.95-110. ENGEMANN, Carlos. Um barão e 

seus escravos: estratégias administrativas e comunidade escrava nas fazendas do barão de Santa Justa (Rio de 

Janeiro, 1873-1884). História Econômica e História de Empresas. Vol. XIII, Nº. 1, p. 133-137. 
14LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2000, cap. 1, p. 37-62. 
15NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. São Paulo: Publifolha, 2000. 
16Segundo Hobbes, a busca pelo poder instrumental prioriza os meios necessários para se obter um status 

superior. (Cf. BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Rio de Janeiro: Campus, 1991.) 
17TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do Agricultor Brasileiro, p. 56. 



pautado em dois pilares indissociáveis - o paternalismo e a disciplina. Na ausência de 

disposições legais, o que se pretendia era estabelecer um tratamento padrão para os escravos. 

 

(...) nos campos: e, mormente nas grandes fábricas, aonde uma perpétua 

vigilância e regra intransgressível devem presidir os trabalhos, ao descanso, 

às comidas, e a qualquer movimento dos escravos, com o castigo sempre à 

vista. A maior ou menor perfeição desta disciplina determina o maior ou 

menor grau de prosperidade dos estabelecimentos (...).18 

 

Marquese salienta que o Manual do Agricultor Brasileiro, além de trazer informações 

precisas a respeito da conduta e da disciplina dos cativos, tentou justificar, no segundo 

capítulo, a utilização da mão de obra cativa nas fazendas. Para os senhores, foram 

estabelecidas prescrições de tratamentos que descreviam os moldes de alimentação, 

vestimenta, habitação, trabalho diário, castigo, direção religiosa e moral. O modelo 

recomendado por Taunay era partidário das gestões empregadas pelos jesuítas, pautado em 

uma hierarquia, onde os mais fracos deveriam respeitar e obedecer aos empregados que 

estavam à frente das atividades.  Sua base estava assentada em dois aspectos: o 

“acampamento militar” que determinava como deveriam ser as estruturas e a manutenção das 

moradias e a “religião” que promovia uma relação de obediência, pois os senhores passam a 

assumir o papel de pais e deveriam ser amados e servidos com os ofícios de sua escravaria, 

que seria recompensada com as bênçãos despendidas por Deus.19 

Para Marquese, o manual redigido por Taunay: 

 

(...) trouxe de original a maneira de abordar o assunto: compreendida como a 

principal questão a ser enfrentada pelo lavrador brasileiro, a administração 

do trabalho escravo tornava-se objeto de uma reflexão minuciosa, que dava 

conta de vários dos aspectos da vida da escravaria sob o comando de um 

único senhor, possibilitando o autor elaborar um modelo próprio de 

administração dos escravos.20 

 

Com isso, fica mais ou menos claro que, independente de cultivo a que se destinava a 

propriedade, a segunda metade do século XIX trouxe algumas questões importantes para a 

administração e controle das escravarias. No Sudeste, onde se concentravam grandes 

populações escravas, esses problemas eram potencializados pelo fim do tráfico Atlântico e 

pela crescente demanda, nem sempre atendida a contento pelo tráfico interprovincial. Além 

                                                 
18TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do Agricultor Brasileiro, p.55-56. 
19MARQUESE, Rafael de Bivar. A administração do trabalho escravo nos manuais de fazendeiro do Brasil 

Império, 1830-1847. Revista de História. São Paulo. N 137, p. 1-17, 1997.  
20MARQUESE, Rafael de Bivar. A administração do trabalho escravo nos manuais de fazendeiro do Brasil 

Império, 1830-1847, p.7. 



destes, havia aspectos inerentes ao cultivo a que se dedicava o empreendimento agrícola. As 

propriedades das quais estamos falando tinham suas atividades impulsionadas pelas lavouras 

de açúcar, café e mantimentos. É válido ressaltar que existiam estruturas, como a fazenda 

Conceição, que possuíam em suas terras um engenho de açúcar, uma lavoura de café e 

lavouras de mantimentos.21 

Portanto, para uma melhor compreensão da administração destas propriedades 

separamo-las por atividade. Decidimos, primeiramente, começar pelas fazendas que, em nossa 

documentação (Almanak Laemmert e os registros paroquiais), aparecem como 

estabelecimentos voltados para o processamento do açúcar. Para guiar nossas ponderações 

acerca dessas propriedades utilizaremos as seguintes obras: o Manual do Agricultor 

Brasileiro, de Taunay, por se tratar de um compêndio escrito no século XIX e por um 

agricultor em exercício; deste trabalho iremos nos servir das questões que envolvem o 

tratamento e os meios técnicos de antes e depois da safra do açúcar. Enquanto que o trabalho 

Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, de Stuart Schwartz, irá 

reforçar as nossas argumentações que colocam em evidência assuntos como a utilização de 

mão de obra cativa e livre para o funcionamento das fábricas açucareiras. Para 

exemplificarmos determinadas situações, iremos recorrer ao texto do jesuíta André João 

Antonil que, ao escrever sobre as condições e as atividades que encontrou no Engenho 

Sergipe (Bahia), procurou a partir do que viu delinear em uma escala ampla como era a vida 

ativa dos estabelecimentos rurais com lavoura e fábrica para o processo do açúcar. Apesar da 

proposta, os engenhos que ganharam dinamismo no Brasil enfrentaram situações distintas 

tanto na parte de técnicas e maquinário, quanto na relacionada ao contingente dos 

trabalhadores. Neste caso, iniciaremos nossas colocações a partir do que apreendemos das 

obras já referidas. 

  As terras destinadas à produção do açúcar, na Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pertenciam a um grupo seleto de fazendeiros, que na labuta diária administravam e 

inspecionavam seus escravos. Para manter o engenho ativo, o senhor precisava ter uma alta 

receita para dar conta dos gastos. Talvez por isso, em São Vicente de Paulo, as fazendas que 

se destinavam a tal atividade eram em número reduzido. Entre os anos de 1855-1870, foram 

registrados seis engenhos, dos quais quatro tiveram seus nomes indicados tanto pelos registros 

paroquiais quanto pelo Almanak Laemmert, sendo estes denominados de: Conceição, São 

                                                 
21 ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870. Disponível em: <http://www.crl.edu/brazil/almanak>. Acesso em 10 

out. 2010. 

 



João, Paraíso e Soubara. Os outros dois tiveram, apenas, a denominação de seus proprietários: 

Engenho de Açúcar de José Francisco Vieira e o Engenho de Açúcar de Francisco de Souza 

Pereira.22 Nos anos seguintes, encontramos os vestígios destas propriedades somente nos 

registros de batismos e óbitos, quando os coadjutores informavam a quem pertenciam os 

cativos.  Acreditamos na hipótese de que a região estivesse sentindo os primeiros efeitos da 

decadência, que se intensificou no final do XIX, fazendo com que os engenhos perdessem o 

seu dinamismo. Essa seria uma explicação plausível para o fato de o Almanak Laemmert não 

conseguir informações concretas a respeito da localidade a partir de 1872. Cabe lembrar, que 

as informações contidas nesta publicação de caráter anual se destinavam às ocupações dos 

cargos públicos e dos grandes e médios proprietários, negociantes e profissionais liberais que 

existiam nas regiões. 

Uma das instalações que mereceu nossa atenção foi a moenda. Nesta estrutura, o 

maquinário era destinado para a extração do suco da cana. Os engenhos, que eram movidos 

por água, predominaram entre os séculos XVII e XVIII. Os estudos feitos por Schwartz 

apontam que a capacidade produtiva desta estrutura era superior aos engenhos que tinham 

seus mecanismos movidos por força animal.23  

O despontar do século XIX trouxe mudanças que alteraram a estrutura político-

administrativa, social e econômica do Brasil. As transformações que atingiram os aspectos 

econômicos procuraram acelerar o nível da produção. Na cidade do Rio de Janeiro, as regiões 

que se destinavam à manufatura do açúcar sentiram o efeito da modernidade. Os mecanismos 

rudimentares, como a moenda de madeira, que causavam grandes desperdícios aos senhores, 

foram substituídas pelo maquinário de ferro que eram movidos pela energia a vapor. Mas nem 

todos os senhores conseguiram modernizar seus engenhos. Em São Vicente de Paulo, das seis 

propriedades que se destinavam ao beneficiamento do açúcar, apenas duas foram 

mecanizadas. A fazenda Conceição, propriedade de D. Maria Domingues Monteiro de Sousa, 

foi o primeiro engenho da região a utilizar a nova tecnologia. Tempos depois, foi a vez da 

propriedade do coronel Francisco Álvares de Azevedo Macedo acelerar a produção em suas 

terras que, além do engenho a vapor, ficavam situadas próximas ao porto de embarque da 

                                                 
22 Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870. Após o falecimento de alguns senhores, suas propriedades foram 

incrementadas e passaram a cultivar a cana. De acordo com nossa documentação, esta alteração aconteceu em 

três fazendas e foram informadas pelo Almanak Laemmert, a partir do ano de 1875. 
23 SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade 1550-1835. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995, p. 108 -109. Ver também: ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil 

por suas drogas e minas. São Paulo: Edusp, 2007 p.121-127. HOLANDA, Sérgio Buarque. A Grande 

Propriedade Rural. In: HOLANDA, Sérgio Buarque (Dir.). História Geral da Civilização Brasileira, p.231-232. 



região.24 Isso não significa que os engenhos movidos por animais ou pela energia hidráulica 

tenham sido eliminados, estes continuaram executando suas atividades, porém em maior 

tempo. Segundo Taunay, 

 

O vapor é de todos os motores o mais possante, porém as máquinas são 

sujeitas a reparações que só um hábil oficial pode dar conta, além do que 

gastam muito combustível, e se não há cuidado com elas, são sujeitas a 

explosões desastrosas; portanto, não daremos de conselho que as adotem 

senão aqueles proprietários que, possuindo grandes fábricas, pela sua 

extensão, exigem os agentes mais poderosos, estão em circunstância de nada 

pouparem para o perfeito andamento dos seus estabelecimentos.25 

 

Para finalizar a parte destinada à produção açucareira, não podemos deixar de 

mencionar o comércio do produto. Este item esteve presente nos trabalhos de Schwartz e 

Antonil. Nestas obras, iremos perceber como os autores procuraram relacionar os níveis 

produtivos dos engenhos com o preço final que as praças mercantis pagavam pelo açúcar. A 

ideia central parte do princípio de que os senhores tinham despesas elevadas para manter a 

fábrica em pleno funcionamento. O principal ônus estava na aquisição de escravos.26 

Apresentamos até o momento, de maneira esquemática, alguns aspectos relacionados 

aos estabelecimentos agrícolas que se destinavam à lavoura e ao processamento do açúcar. 

Agora passaremos para a análise das propriedades cafeeiras da Freguesia de São Vicente de 

Paulo.  

As fazendas destinadas ao cultivo do café, no período de 1855-70, correspondiam 

97,3% do total de propriedades.27 Esse número expressivo foi atribuído, no Almanak 

Laemmert, pela facilidade com que a rubiácea se reproduzia nos diversos tipos de solo.  De 

acordo com Taunay, 

 

(...) Este arbusto dá-se igualmente bem nas vargens de massapé, e nos 

morros de barro vermelho e não despreza mesmo um solo areento, uma vez 

que seja fundo e úmido. (...), de forma que nos anos chuvosos o café 

prospera em qualquer terreno; porém havendo seca, os plantados em terrenos 

de massapé e areia, &c., tornam-se amarelos e os frutos murcham, enquanto 

que os pés vizinhos aos corgos ou ribanceiras, ou plantados em morros de 

barro que as nuvens umedecem, conservam o seu vigor e aspecto viçoso.28 

 

                                                 
24Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1868, p.269 e VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre 

Araruama, p. 230. 
25TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do Agricultor Brasileiro, p. 113. 
26 SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade 1550-1835, p.147-148. Ver 

também: ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, p.170-177. 
27Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870.  
28TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do Agricultor Brasileiro, p.121. 



Nas propriedades cafeeiras, o trabalho exercido pelos escravos apresentava-se 

subdividido entre as funções domésticas, a lavoura e, posteriormente, no processamento do 

produto. As mulheres e crianças eram encarregadas pela colheita, aos homens cabiam as 

tarefas de secagem e beneficiamento do café. No Brasil, alerta Taunay, que os procedimentos 

realizados desde a coleta até o costume de secar o fruto eram feitos de maneira irregular 

acarretando desperdício, pois comprometia a qualidade dos grãos. O ideal seria ter nas 

fazendas um maquinário para “descascar, socar, um ventilador para limpar o café socado e 

classificar as sortes, e finalmente uma estufa para secar o descascado”,29 esses mecanismos 

agilizavam a produção. 

No Almanak Laemmert, no que se refere à localidade, encontramos notas que 

destacavam as fazendas que detinham certo nível de prosperidade, em especial no ano de 

1868,30 mais não conseguimos informações a respeito da técnica desenvolvida na lavoura e 

nas instalações que realizavam as etapas de processamento do café. Acreditamos que por 

terem um elevado rendimento na produção, as propriedades contariam com mecanismos 

modernos, uma vez que, a maior parte do produto seguia em embarcações para serem 

comercializados. 

Não poderíamos deixar de falar dos gêneros alimentícios  que serviam tanto para 

impulsionar a economia de subsistência da região, como para suprir a primeira das 

necessidades da espécie humana – a alimentação. Esses gêneros alimentícios vulgarmente 

eram  chamados, pelo Almanak Laemmert, de mantimentos. Os produtos mais cultivados na 

Freguesia de São Vicente de Paulo eram o milho e a farinha de mandioca. Segundo Taunay  

as unidades rurais que intercalavam suas lavouras com os produtos comestíveis, como é o 

caso dos vegetais que citamos (milho e a mandioca), representavam uma via dupla. Isto é  

procuravam ao mesmo tempo fornecer produtos para o mercado local e/ou externo como 

atendiam ao fornecimento diário do provimento do contingente livre e escravo que estavam 

presentes nas unidades agrícolas classificadas como mistas (ou seja, produziam mantimentos 

em conjunto com a lavoura de café ou açúcar).31 

 

 

                                                 
29TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do Agricultor Brasileiro, p.128. 
30As propriedades destacadas eram: a Fazenda de São Pedro de Felicíssimo Manoel Coelho, a Fazenda Barro 

Vermelho de Dona Felippa Augusta Magalhães, a Fazenda do Retiro de Antonio de Abreu Castro e a Fazenda 

São João de Dona Anna Joaquina das Neves Vieira, além do cultivo do café, posteriormente foi construído um 

engenho de açúcar. (Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870 e PREFEITURA E SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA. Araruama: panorama de uma cidade, p. 22). 
31 TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do Agricultor Brasileiro, p.148-150. 



1.2 De pequeno povoado a Freguesia 

 

No esquecimento ou na lembrança, (...), reencontra-se sempre o 

passado interpretado, produzido para construir o espaço ou, melhor 

dizendo, o ambiente em que se desenrola a vida de hoje. 

Antonio Augusto Arantes 

(Produzindo o Passado) 

 

O povoado da Pavuna, como foi oficialmente chamado pela Lei Provincial 737 de 

outubro de 1854, estava administrativamente submetido ao Município de Cabo Frio. Em 

relação à subordinação eclesiástica existe uma dúvida no que se refere a uma data marco. Nas 

Memórias Históricas da Província do Rio de Janeiro, Monsenhor Pizarro chama atenção para 

esta questão e acrescenta que: 

 

não há certeza do ano em que se criou uma comarca eclesiástica (...). Sua 

jurisdição compreendia os territórios das Freguesias de São Sebastião de 

Iriruama, (...), de Nossa Senhora de Saquarema, da Aldeia de São Pedro, da 

Aldeia da Sagrada Família de Ipuca, e por último o da nova Freguesia de 

Nossa Senhora da Lapa de Capivari ou Inhutrunaíba.32 

 

Apesar de as autoridades eclesiásticas e governamentais não terem certeza do ano em 

que foi criada a comarca religiosa para controlar a vida dos fiéis que moravam nas localidades 

citadas, os governantes não consideravam este um problema de ordem político-administrativa. 

Por este motivo, os Municípios que gozavam de uma relativa superioridade econômica 

decidiram estruturar os lugarejos afastados levando para essas localidades construções e 

serviços de caráter básico. Aqui podemos citar, como exemplo, o caso de Cabo Frio com o 

povoado da Pavuna. Vejamos , então, como ocorreu as transformações neste arraial. 

O Município de Cabo Frio, segundo dados do Almanak Laemmert, pretendia 

incrementar os pequenos povoados, como o da Pavuna, acrescentando nestes: capelas, 

estradas, pontes e uma escola primária. Isso porque os habitantes dessas localidades 

apresentavam características compatíveis com a conduta de um bom cidadão. Eram pacíficos, 

trabalhadores, hospitaleiros e civilizados política e religiosamente. Em outras palavras, eram 

dignos do progresso que começou, timidamente, com alguns reparos que foram reconhecidos 

pelos moradores.33 

                                                 
32 ARAÚJO, José de Souza Azevedo Pizarro. Memórias históricas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1945, V.II, p.118.   
33 ALMANAK LAEMMERT, 1854, p.174-176.  



Mesmo sendo elevado oficialmente à categoria de Curato, pela Lei Provincial 737,34 o 

povoado da Pavuna continuou tendo à frente de sua administração política e religiosa o 

Município de Cabo Frio. O Curato recebeu o nome de São Vicente de Paulo, santo que nasceu 

em Gasgonha, França. Este, tendo uma procedência humilde, dedicou sua vida às obras de 

caridade, especialmente, em zonas rurais. A semelhança, se assim podemos dizer, entre o 

santo padroeiro e o Curato era que ambos apresentavam uma origem simples. Mas, a 

discrepância entre um e outro residia no fato de os habitantes do Curato de São Vicente de 

Paulo demonstrarem, de acordo com o Almanak Laemmert, características hábeis e 

empreendedoras.35  Em pouco tempo a região conseguiu números significativos no que diz 

respeito à economia, ficando mais visível com a existência de benfeitorias, dos currais e com 

o número de escravos por propriedades. Cabe ressaltar, que esses números eram 

contabilizados para o Município de Cabo Frio, o que significa que os investimentos feitos 

anteriormente estavam retornando ao lugar de origem. 

Mesmo estando no caminho da prosperidade, o Curato de São Vicente de Paulo, assim 

como toda a Província do Rio de Janeiro, no ano 1855, foi acometido pela epidemia do cólera. 

Para conter a moléstia, as autoridades reuniram-se e aprovaram uma lei que abriu crédito e 

destinou 60:000$000 para as despesas com a doença. Depois da lei sancionada, nomearam-se 

as Comissões Sanitárias para os Municípios localizados próximos ao litoral. 

Os representantes da Comissão Sanitária do Município de Cabo Frio, segundo aparece 

no Relatório de Província do ano corrente, eram as autoridades que cuidavam das tarefas 

administravas e das questões referentes à segurança da região. Faziam parte dessa junta: o 

delegado de polícia Domingos de Oliveira Maia, o comendador José Antonio de Guimarães, o 

cirurgião José Isidoro de Sá, o tenente coronel Joaquim Marques da Cruz, o subdelegado da 

Aldeia de São Pedro Manoel José Gomes Pereira de Macedo e o Dr. José Vieira de 

Almeida.36 

Para Cabo Frio, foram enviados 2:000$000 para a montagem de lugares destinados a 

atender os indivíduos que tivessem contraído a enfermidade. O dinheiro repassado ao 

Município deveria ser distribuído para as áreas que estavam sob sua administração, como: a 

Aldeia de São Pedro e o Curato de São Vicente de Paulo. Entretanto, a sede do Município 

                                                 
34 Cf. PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.  Araruama: panorama de uma cidade. 

Araruama, p.20. FICHAS DE INVENTÁRIO. Projeto de Bens Culturais e Imóveis, p.59. VASCONCELLOS, 

Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, p.87.  
35 ALMANAK LAEMMERT, 1854, p.174-176. 
36RELATÓRIO DE PROVÍNCIA, 1855, p.34. Disponível em: 

<http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_de_janeiro>. Acesso em 6 de out. 2010.  



também precisava de investimentos na área da saúde, mas, com o desenrolar da doença sobre 

a região, os investimentos iniciais visavam, somente, o combate da moléstia. 

Após os vários mecanismos utilizados para a contenção da moléstia, os moradores de 

São Vicente de Paulo voltaram sua atenção para outros problemas advindos de seu 

crescimento. Apesar do Curato ter sido inaugurado, faltava uma Igreja para a celebração dos 

ritos religiosos. Segundo consta no Relatório de Província, de 1856, os habitantes 

improvisaram uma pequena capela. As verbas que deveriam ser repassadas para a construção 

das novas matrizes estavam comprometidas com as reformas das paróquias já existentes.37 

Estas precisavam ser ampliadas e restauradas para dar mais comodidade à população. Sendo 

assim, as novas Igrejas seriam edificadas no momento em que os gastos com os reparos 

fossem inferiores. Porém, segundo os cálculos descritos pelo capitão Antas no Relatório de 

Província de 1856,38 os números só aumentavam. 

Além da capela, o Curato contava com pequenos oratórios particulares construídos nas 

terras de Manoel Esteves Valladares, D. Maria Domingues Monteiro de Sousa, dos herdeiros 

de Francisco Duarte e Silva, de José Francisco Vieira e da viúva de Antonio Fernandes de 

Sá.39 Como as fazendas ficavam distantes da capela, os oratórios serviam para a celebração 

das missas e dos sacramentos religiosos dos senhores e seus familiares, assim como dos seus 

cativos que batizavam seus rebentos e se casavam nessas capelas domésticas.40 

Por este motivo, no Relatório de Província de 1856, o então presidente Antonio 

Nicolau Tolentino, no item identificado como municipalidades no tocante a Cabo Frio, 

solicitava obras para o Curato de São Vicente de Paulo. Entre os pedidos estavam as 

construções de uma Igreja e de um cemitério público. Em uma nota abaixo das petições, 

Tolentino  pedia autorização para comprar sinos para a futura matriz e a criação dos cargos de 

fiscal suplente e de um guarda municipal para a mesma localidade. Das obras requeridas, 

somente a do cemitério foi realizada. 

Em São Vicente de Paulo demandou-se um cemitério, após o surto do cólera; isso 

revelou que as autoridades estavam cientes de que a localidade não estava imune às doenças e 

às epidemias. Nesse momento, os médicos passaram a ser os responsáveis em disciplinar a 

população. Era preciso estabelecer a ordem para alcançar o progresso. Por este motivo, os 

                                                 
37Cf. RELATÓRIO DE PROVÍNCIA, 1856, p.22-37.  
38 Segundo consta no Relatório de Província, o capitão Antas era o responsável em coletar as informações que 

eram inseridas no tocante referentes às Igrejas. (Cf. RELATÓRIO DE PROVÍNCIA, 1856, p.23.). 
39Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1856-1870.  
40 Durante o período de 1855-70, só localizamos os indivíduos que foram registrados como índios recebendo os 

sacramentos na Capela do Curato. (Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002 e 004, 1855-1870.). 



profissionais da saúde empregavam medidas higiênicas, isto é, civilizadoras, que tinham 

como respaldo o modelo empregado nas nações europeias que conseguiram atingir o 

desenvolvimento, após as transformações ocorridas nos costumes e na maneira de pensar e 

agir da sociedade, ou seja, uma (re) educação. Esta (re) educação tinha por objetivo aprimorar 

as práticas “moral e material” 41 do Império. Desse modo, para obter o êxito esperado, era 

preciso que os aspectos políticos fossem submetidos aos de caráter técnico, ou seja, o 

caminho para a civilização deveria contar, em primeiro lugar, com a forma científica. E esta 

deveria ser a base para os assuntos que envolvessem as questões relacionadas à gestão pública 

(que deveria priorizar as ações sanitaristas).42 Sendo assim, os médicos chamaram atenção 

para o malefício que os sepultamentos nas Igrejas e em locais inadequados causavam as 

pessoas consideradas saudáveis e os defuntos passaram a ser um problema de saúde pública.43 

Para remediar este mal, os médicos, segundo João José Reis, enumeraram um conjunto de 

regras que tinham por meta proporcionar hábitos salubres aos indivíduos. Entre as regras 

básicas dos procedimentos sanitários estavam a construção de cemitérios, os quais deveriam 

atender as condições estipuladas - altitude do terreno, a composição do solo e a vegetação. 

Além disso, estabelecia-se a vigilância olfativa da morte, já que os cadáveres emitiam odores 

perniciosos que poluíam o ar. Ao alertarem sobre o problema, os médicos pretendiam 

purificar o ar e higienizar os espaços das cidades.44 

Como vimos, os cemitérios foram considerados uma medida de urgência e uma 

questão central nas políticas de saúde pública. Na Bahia, Reis conta que, no ano de 1836, a 

Igreja e as irmandades se posicionaram contra a lei que determinava o término dos enterros 

dentro dos templos ligados às Ordens Religiosas. Insatisfeitas com o governo, que concedeu o 

monopólio dos sepultamentos à empresa de José Augusto de Matos, convocaram os populares 

para uma manifestação que teve fim após a destruição do cemitério de Campo Santo.45 

Na Província do Rio de Janeiro, de acordo com Cláudia Rodrigues, o fim dos 

sepultamentos nas Igrejas ocorreu após a epidemia de febre amarela de 1850. Nessa ocasião, 

os procedimentos preventivos ganharam as páginas dos principais jornais da cidade, ou seja, o 

combate a moléstia tornou-se um ato público. As discussões a respeito do projeto para a 

criação dos cemitérios públicos ganharam fôlego, quando os governantes perceberam que a 

moléstia atingia tanto os indivíduos pobres, quanto os membros da elite.  

                                                 
41 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na corte imperial, p.35. 
42 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na corte imperial, p.35.  
43REIS, João José Reis. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1991, p.248-249. 
44 REIS, João José Reis. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX,  p.260. 
45REIS, João José Reis. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX,  p. 16-18. 



Diferente da Bahia, no Rio, o monopólio dos sepultamentos foi concedido para a Santa 

Casa de Misericórdia. Ao concordar com as medidas estabelecidas pelo decreto nº 583 de 

1850, a instituição impôs as suas condições que tinha por finalidade a precaução dos possíveis 

prejuízos.46 Por isso estipularam: 

 

 (...) o tempo de concessão dos serviços não fosse inferior a cinquenta anos, 

para que, por esta forma, fosse possível obter um rendimento capaz de fazer 

face à “grande despesa anual” com que deveriam contar; que no fim deste 

período, tivesse a preferência, em condições iguais, de continuar a mesma 

comissão e, quando por qualquer causa, esta lhe fosse retirada, findos os 

cinqüenta anos, ou mesmo antes desse tempo, que fosse “precisamente” 

indenizada da despesa que tivesse feito com a compra dos terrenos dos 

cemitérios e a edificação de suas capelas e com a fundação das enfermarias, 

abatendo-se somente as quantias recebidas das ordens terceiras e irmandades 

de particulares, pelas concessões que se fizessem de terreno para cemitérios 

particulares e sepulturas perpétuas; que, enquanto não pudesse construir ou 

comprar, com todas as condições exigíveis, as enfermarias provisórias; que o 

governo imperial se obrigasse a efetivar o gozo do privilégio exclusivo do 

decreto nº 583 e, em caso contrário, que ela se desobrigasse das condições 

contraídas, com o direito  de ser indenizada de todas as despesas que 

houvesse feito e, por fim, que, terminado o tempo da concessão, lhe fosse 

conservado o seu cemitério do Campo Santo da Ponta do Caju para a 

sepultura dos enfermos pobres que falecessem nos seus hospitais.47 
 

Vale ressaltar que o senador José Clemente Pereira – provedor da Santa Casa - 

considerou o projeto que foi levado ao senado em 1843, para a criação dos cemitérios 

públicos, desnecessário, uma vez que tal discussão envolvia questões acerca da 

municipalidade das cidades, pois os debates, que eram levados para o senado, deveriam conter 

assuntos gerais e não específicos. Este senador, em 1850, apresentou um outro projeto que 

trazia em sua pauta o assunto que outrora foi desconsiderado. O novo projeto sofreu, apenas, 

uma alteração em relação à manutenção do cemitério da Ordem Terceira e, posteriormente, 

foi levado para a Câmara onde teve sua aprovação. 48 

O ponto central do projeto do senador Pereira esteve atrelado, segundo Cláudia 

Rodrigues, com a localização dos lugares destinados aos mortos, sempre estabelecido fora dos 

limites das cidades. Nos grandes espaços urbanos - como Rio de Janeiro e Salvador - 

precisavam ter mais de um cemitério público para evitar as aglomerações cadavéricas. Nos 

núcleos rurais, como é o caso de São Vicente de Paulo, bastaria apenas um cemitério. Este, 

porém, deveria ter a sua capacidade duplicada. Essas medidas respeitavam os procedimentos 

                                                 
46RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos nas cidades dos vivos: tradições e transformações fúnebres no 

Rio de Janeiro, p.269-270. 
47RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos nas cidades dos vivos: tradições e transformações fúnebres no 

Rio de Janeiro, p. 127-128. 
48RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos nas cidades dos vivos: tradições e transformações fúnebres no 

Rio de Janeiro, p.115-124. 



médicos de policiamento e purificação do ambiente. O distanciamento dos mortos tinha como 

finalidade a refração dos miasmas que acometiam os indivíduos, dos quais os alvos 

preferenciais, segundo os sanitaristas, eram as crianças e mulheres.49 

A área destinada aos mortos, no Curato de São Vicente de Paulo, segundo os registros 

encontrados no livro de óbitos, apresentava a seguinte organização espacial, no que se refere 

às sepulturas: as catacumbas pomposas ficavam situadas em local estratégico e pertenciam as 

autoridades e aos fazendeiros locais, enquanto os escravos, forros, indígenas e livres pobres 

eram enterrados em covas ditas “populares”.50 

Depois dos responsáveis pela administração da localidade implementarem as medidas 

sanitárias, os moradores ainda tinham um problema: a falta de uma sede paroquial. No 

entanto, isso não foi considerado empecilho para que o Curato fosse elevado à categoria de 

Freguesia, pelo Decreto 977 de 13 de outubro de 1857: 

 

Fica ereto em Freguesia o Curato de São Vicente de Paulo, no Município de 

Cabo Frio, e o presidente da Província fica autorizado alterar, ouvida a 

Autoridade Eclesiástica do Bispado, os limites entre a mesma Freguesia e da 

Aldeia de São Pedro, atendendo-se à maior comodidade dos povos. 51 

 

A falta da sede paroquial foi resolvida, provisoriamente, pelos moradores que 

utilizaram a antiga capela erguida nas terras de João Baptista Gomes. Apesar do pedido de 

construção aparecer no Relatório de Província de 1856, a Freguesia de São Vicente de Paulo 

só conseguiu a edificação de sua matriz em 1865, depois que os paroquianos se reuniram e 

arrecadaram o dinheiro necessário para o início das obras. As contribuições de maior 

importância, segundo o relato de Cortinex Laxe encontrado na obra de Vasconcellos, foram 

atribuídas ao médico Francisco Joaquim de Souza Mota, proprietário da Fazenda Juturnaíba, 

localizada à beira da lagoa de mesmo topônimo. E a do fazendeiro João Joaquim de 

Vasconcellos, dono da Fazenda Solidão, situada na localidade do Carijojó, sua propriedade 

destinava-se à produção de café e de gêneros alimentícios.52 

 

 

 

 

 

                                                 
49REIS, João José Reis. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX, p.265. 
50Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, f.1, pasta 

003, 1855-1870.  
51Cf. FICHAS DE INVENTÁRIO, Projeto de Bens Culturais e Imóveis, p.66.  
52VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, p.230-231. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A intervenção financeira de parte dos paroquianos (aqui estamos nos referindo aos 

grandes e médios proprietários rurais) para a construção da Igreja Matriz foi a solução 

encontrada para remediar um problema que há algum tempo incomodava os fregueses de São 

Vicente de Paulo. O local escolhido para a edificação da Igreja situava-se no pequeno centro 

da Freguesia que contava ainda com um hotel, lojas de secos e molhados e alguns 

estabelecimentos, os  quais ofereciam serviços que incluíam atividades voltadas para a 

manutenção dos utensílios necessários para as atividades das unidades agrícolas.53 Convém, 

agora, abordar, mesmo que em linhas gerais, o modelo arquitetônico do templo. É provável 

que a construção inicial tenha priorizado como seu traço característico a simplicidade. Anos 

mais tarde, a Arquidiocese de Niterói faz um esboço para a Igreja e este sugeria, como 

aparece na figura 1 para a fachada do templo, um frontão triangular marcada por três janelas, 

uma porta sem emolduração e uma torre sineira com cúpula triangular e secção quadrangular. 

Na lateral, como podemos perceber, havia um alpendre. Mas se atentarmos para a figura 2, 

veremos que a atual construção não conserva a caracterização estipulada pelo Decreto nº1-A, 

de 3 de junho de 1892.54 Como explicação da descaracterização do conjunto arquitetônico 

religioso, Vasconcellos menciona que “um raio a  danificou  seriamente, fedendo suas paredes 

e partindo a porta de sua frontaria, o que exigiu urgentes e custosos reparos.”55 

Ainda sobre a construção da Igreja da Freguesia de São Vicente de Paulo, localizamos 

no Relatório de Província dos anos de 1858-59, a autorização de 4:000$000, para o início das 

obras. Em um ponto relevante, esta documentação aponta que, para o mesmo período, foi 

                                                 
53 ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870. 
54 FICHAS DE INVENTÁRIO. Projeto de Bens Culturais e Imóveis, p.66. 
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Figura1: Ilustração da Igreja de São Vicente 

pela Arquidiocese de Niterói. 

Fonte: FICHAS DE INVENTÁRIO. Projeto 

de Bens Culturais e Imóveis. Rio de Janeiro: 

INEPAC, 2004, p.67. 

Figura 2: Foto da Igreja de São Vicente pela 

Prefeitura de Araruama. 

Fonte: FICHAS DE INVENTÁRIO. Projeto 

de Bens Culturais e Imóveis. Rio de Janeiro: 

INEPAC, 2004, p.67. 

 



despendida para o Município de Cabo Frio a mesma importância. A coincidência de valores 

indica que, muito provavelmente, o dinheiro nunca chegou ao seu destino e foi parar nas obras 

de reforma das Igrejas de Nossa Senhora da Assunção (Cabo Frio) e da Aldeia de São Pedro. 

Para a primeira, foi atribuída a remessa de 3:000$000, pois a Igreja necessitava de novas 

alfaias56 e de vestimentas para os sacerdotes celebrarem as missas. A segunda recebeu o 

montante de 1:000$000  para gastar na aquisição de novos paramentos.57 

As autoridades responsáveis em receber e repassar a verba para as localidades, que 

estavam submetidas a Cabo Frio, priorizavam restaurar os prédios que já existiam. 

Reclamavam, pois, que o dinheiro destinado às obras da sede do Município e das regiões 

subordinadas eram de valores inferiores aos gastos que tinham. E, assim, a maioria das 

construções ficou, somente, no papel.58 

Ao perder a Freguesia de São Vicente de Paulo, no ano de 1860, a situação do 

Município de Cabo Frio ganhou uma nova configuração. A Câmara Municipal da cidade 

informou que não existia saldo no cofre da receita anterior, mais que isso, ficara um déficit de 

580$000. Como solução, as autoridades do Município pediram, segundo a notificação do 

Relatório de Província, redigida por José Norberto Santos, as seguintes ajudas: 

 

 (...) 1º que lhe conceda a cobrança da décima urbana; 2º que tornem a fazer 

parte de suas rendas as taxas, ora arrecadadas pela província, da barca de 

passagem de Itajurú, hoje conhecida pela denominação de barca do Portinho, 

com a obrigação de ser o seu custeio e reparos feitos pela mesma câmara; 3º 

que se lancem impostos sobre fogos de artifício, não excedendo de 20$000 

de cada vez, e sobre os carros puxados a bois, que entrarem na cidade, na 

razão de 10$000 por cada um. 59 

 

Situação diferente passou a ter o Município de Araruama, após ter seu território 

acrescido pela Freguesia de São Vicente de Paulo. Como percebemos no item destinado à 

prestação de contas dos Municípios localizados na Província do Rio de Janeiro, no ano de 

1862, a Câmara Municipal de Araruama informou que conseguiu obter um saldo positivo 

                                                 
56Segundo o Glossário de Termos Sobre Religiosidade elaborado, em 2008, por Verônica Maria Meneses Nunes, 

alfaia fazia referência aos “objetos de ouro ou prata (turíbulo, cálice, ostensório, custódia, naveta, varas do pálio 

e cruz processional), utilizados na celebração das missas ou na aplicação da extrema unção aos enfermos”. (Cf. 

NUNES, Verônica Maria Meneses. Glossário de Termos Sobre Religiosidade. Aracaju: Tribunal de Justiça, 

Arquivo Judiciário do Estado de Sergipe, 2008, p. 12.). 
57Cf. RELATÓRIO DE PROVÍNCIA, 1858-1859.   De acordo com Nunes, o termo paramento refere-se às 

vestes litúrgicas especiais que os sacerdotes utilizavam para celebrarem determinados atos. Esta indumentária 

variava, para as cerimônias internas eram adotados amito, alva e cíngulo. Enquanto para as externas era 

priorizada casula, dalmática, túnica, estola, manípulo, véu umeral, cota e sobrepeliz. (Cf. NUNES, Verônica 

Maria Meneses. Glossário de Termos Sobre Religiosidade, p. 13.). 
58 Cf. RELATÓRIO DE PROVÍNCIA, 1862, p.25. 
59RELATÓRIO DE PROVÍNCIA, 1862, p. 25.  



chegando às cifras dos 4:000$000. O Município, então, começou a empreitada de obras e 

estas se estenderam até a nova Freguesia. De acordo com o Relatório de Província, as obras 

tiveram início nas localidades que não dispunham de serviços básicos para a comodidade dos 

habitantes. Na Freguesia de São Vicente de Paulo, foi construído um caminho próximo ao rio 

Carijojó para o trânsito das tropas, como também realizaram a limpeza deste rio e fizeram 

aterros e valas. Para o centro da Freguesia providenciaram o calçamento das ruas (localizadas 

no centro da vila em uma extensão de 110 braças com 90 palmos de largura) e a retirada de 

um areal que dificultava a circulação dos indivíduos e dos carros puxados a bois.60 Isto nos 

mostrou que a preocupação do Município de Cabo Frio em empreender construções nas novas 

localidades ficou, somente, nos reparos de natureza inicial que outrora garantiu ao Município 

a ampliação de sua jurisdição. 

Apesar dos impasses de natureza administrativa, os habitantes da Freguesia de São 

Vicente de Paulo, até a segunda metade do século XIX, conseguiram ter números expressivos 

de propriedades produtoras de café, açúcar e mantimentos.  

 

1.3. O corpo eclesiástico de São Vicente de Paulo 

 

A estrutura católica administrativa do Império brasileiro apresentava uma organização 

espacial que dividia o território em dioceses e prelazias. No caso da Província do Rio de 

Janeiro, a distribuição geográfica do bispado apresentava uma área descontínua, pegando o 

sul da Bahia, numa faixa que atualmente corresponde aos atuais estados do Espírito Santo e 

Rio de Janeiro, e depois recomeçava ao sul do bispado de São Paulo, nos limites de Santa 

Catarina e do Rio Grande do Sul.61 Esta divisão estabelecia o nível hierárquico dos órgãos que 

tinham a finalidade de gerenciar as atividades religiosas. Quanto ao governo das dioceses, 

segundo Zeny Rosendahl e Roberto Lobato Corrêa, havia 

  

(...) longas vacâncias entre um bispo e outro na gestão de cada diocese. As 

razões dessas longas vacâncias podem ser creditadas aos desentendimentos 

entre a Coroa portuguesa e a Santa Sé e à estrutura do padroado no Brasil.62 

 

Rosendahl e Corrêa afirmam que a propagação das dioceses tinha o objetivo de 

garantir e ampliar os territórios da Coroa portuguesa, mesmo sendo um espaço mal 

                                                 
60Cf. RELATÓRIO DE PROVÍNCIA, 1862, p.24.   
61RUBERT, Arlindo. A igreja no Brasil. V. 2. Porto Alegre: Pallotti, 1988, p.145. 
62 CORRÊA, Roberto Lobato e ROSENDAHL, Zeny. Difusão e territórios diocesanos no Brasil: 1551-1930. 

Scripta Nova – Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona. Nº 218 (65), p.6, 2006. 



delimitado.63 As prelazias tinham a função de ligar os religiosos ao poder real.64 Seguindo 

esta divisão espacial, encontramos as Freguesias que abrigavam as paróquias, estas, por sua 

vez, poderiam estar subdividas em Curatos. 

Para a garantia de uma administração eficaz, as varas eclesiásticas funcionavam como 

uma jurisdição intermediária entre as dioceses, prelazias, paróquias e freguesias. Segundo 

Fabrício Forcato dos Santos, o vigário da vara era indicado pelo bispo ou arcebispo e dele: 

 
(...) eram exigidas letras, ou, pelo menos, um bom entendimento, prudência e 

exemplo. As atividades que lhe cabiam se referiam à manutenção da ordem 

social, o que demonstra que a igreja e seus representantes detinham um papel 

importante no controle das populações. 65 

 

Depois de eleito, o vigário da vara deveria guiar sua administração de acordo com os 

preceitos expressos nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia e do Regulamento 

do Auditório Eclesiástico.  Essas obras continham as obrigações que deveriam ser colocadas 

em prática pelo sacerdote responsável pelos trabalhos realizados na vara eclesiástica, assim 

como pelos oficiais que prestavam serviços na mesma instituição.  

Ao ser elevado à categoria de Curato, São Vicente de Paulo estava submetido à 

autoridade eclesiástica da Aldeia de São Pedro. Os sacerdotes de ambas as localidades 

obedeciam às regras que recebiam do vigário da vara eclesiástica. Esta instituição tinha sua 

sede no Município de Cabo Frio, e ao vigário da vara era destinada a proteção das paróquias. 

Assim,  caso acontecesse alguma situação embaraçosa nas Igrejas que estavam sob sua 

responsabilidade, o sacerdote deveria realizar a apuração dos fatos e encaminhar a ocorrência 

para a autoridade superior da justiça eclesiástica. Além da fiscalização das Igrejas, era de 

competência do vigário da vara fazer o acompanhamento no que se referia à vida e às funções 

dos párocos, os quais eram enviados para a região que estava em sua jurisdição. Ele, também, 

zelava pelas expressões litúrgicas e pela administração dos bens pertencentes ao exercício 

eclesiástico. 

Os vigários e coadjutores, antes de serem enviados para as localidades que precisavam 

da assistência de um sacerdote, tinham seus nomes levados ao vigário geral. Este iniciava um 

minucioso exame que priorizava as informações a respeito dos aparatos da moral que 

deveriam compor a administração dos sacramentos. Esse exame, segundo as Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia, era repetido de três em três anos com o mesmo rigor. 
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Antes da admissão dos novos clérigos, era realizado um levantamento que tinha por finalidade 

averiguar a conduta dos mesmos, e caso tivessem cometido algum pecado na região que lhe 

fora designada, não assumiria o cargo. Na Freguesia de São Vicente de Paulo, segundo o que 

se pode apurar, os sacerdotes não tiveram nenhum contratempo desta natureza. 

O primeiro religioso a ser enviado ao Curato de São Vicente de Paulo foi o padre 

Manoel Martins Teixeira.66 Nesse período, o sacerdote era o responsável pelos assuntos 

religiosos na Freguesia da Aldeia de São Pedro. Segundo Santos, 

 

O pároco ou vigário, por sua vez, seria a própria representação da paróquia 

que lhe cabia administrar. Sob ele jaziam todas as atividades referentes aos 

assuntos de fé. Ministrar os sacramentos, observar as condições da igreja e 

zelar pela austeridade moral da população eram atividades que deveriam ser 

executadas de forma impecável, como exigiam os bispos.67 

 

Como o padre Teixeira precisava administrar duas paróquias distantes, recebeu o 

auxílio dos coadjutores, que prestavam assistência religiosa para os moradores da localidade. 

Em São Vicente de Paulo, este ofício foi exercido pelos padres Jacob de Santa Maria 

Magdalena Leite e Thomas Antonio de Mattos.68 

No ano de 1856, o Curato contou com o padre João Gonçalves Pereira, apesar de só 

pastorear os moradores de São Vicente de Paulo, o clérigo tinha a assistência de um sacerdote 

– o padre Jacob de Santa Maria Magdalena Leite - que oficiava os sacramentos e redigia os 

assentamentos eclesiásticos da população local. Ao padre João Gonçalves cabia a celebração 

das missas dominicais. 

Tempos depois, o padre Pereira foi substituído pelo sacerdote Thomas Antonio da 

Silveira Bulcão que, no Município de Cabo Frio, parece ter desempenhado bons trabalhos 

quando exerceu a função de coadjutor. Apesar de ser o religioso responsável pelo Curato, 

continuou desenvolvendo sua atividade no Município que administrava a localidade de São 

Vicente de Paulo, atuando, nesse período, como capelão do hospital. De acordo as regras 

estabelecidas nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia e no Regimento do 

Auditório Eclesiástico, aos capelães cabiam as seguintes funções: 

 

                                                 
66Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1855, p.155. 
67SANTOS, Fabrício Forcato. A nódoa da luxúria sob a batina: confronto entre clérigos seculares e paroquianos 

na Vila de Paranaguá no século XVIII, p. 1-30. 
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responsabilidade do padre Leite. (Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livro de Batismos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 002, 1855-1860.) 



1º o sacerdote a quem, devido à extensão territorial da Freguesia, era 

confiada uma capela sob a dependência do pároco; 2º sacerdote que, nas 

famílias abastadas, exercia o múnus paroquial; 3º clérigo, não cônego, que 

auxiliava o ofício do coro na Igreja.69 

 

O próximo padre a exercer a função de cura, na localidade, foi o sacerdote Jacob de 

Santa Maria Magdalena Leite. Este padre, desde o ano de 1855, atuava no Curato como 

coadjutor. Ele conhecia os paroquianos e a rotina cotidiana dos mesmos. Nesse momento, os 

registros de batismos e óbitos passam a ser de responsabilidade do vigário Francisco Alves de 

Brito. 

Os atos religiosos de São Vicente de Paulo, no período que compreende os anos de 

1859 – 1870, ficaram a cargo do vigário Francisco Alves de Brito.70 Este sacerdote, até chegar 

ao Município de Cabo Frio, era o encarregado dos ofícios religiosos na Freguesia de Nossa 

Senhora do Amparo das Correntezas situada no município de Capivari, atuando nesta 

localidade como pároco até o ano de 1857.  

O vigário Brito presenciou as mudanças que estavam ocorrendo em São Vicente de 

Paulo: a primeira foi a elevação à categoria de Freguesia e a segunda refere-se à anexação da 

Freguesia ao Município de Araruama. Ao passar para a jurisdição do Município em questão, o 

vigário da Freguesia ficou submetido à autoridade do padre José Ferreira dos Santos,71 

responsável pela vara eclesiástica da cidade. A partir de então, foram enviados para a 

Freguesia dois sacristãos e um coadjutor - o vigário José Maria Dias Pereira - que teve uma 

breve passagem na localidade. Posteriormente, ele exerceu a função de vigário encomendado 

na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Ribeirão da Sebastiana, no Município de 

Nova Friburgo. Por este motivo, seguiu para a Freguesia um segundo coadjutor - o padre 

Bulcão - que já conhecia a localidade e os fiéis. 

Provavelmente, os religiosos que atuaram em São Vicente de Paulo, além de não se 

descuidarem dos assuntos administrativos e burocráticos, orientaram e deram assistência aos 

moradores através das pregações, dos aconselhamentos e dos cultos públicos. Por este motivo, 

                                                 
69LOTT, Mirian Moura. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. VII Simpósio da Associação 

Brasileira de História das Religiões, Universidade Católica de Minas Gerais- Belo Horizonte, 2005 e SANTOS, 

Fabrício Forcato. A nódoa da luxúria sob a batina: confronto entre clérigos seculares e paroquianos na Vila de 

Paranaguá no século XVIII, p. 1-30.  
70 Até 1861, o sacerdote atuou como vigário encomendado, isto é, foi nomeado pela autoridade diocesana sem 

ser submetido ao exame. A partir de 1862, o clérigo torna-se vigário colado da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, agora passa a atuar na região como pároco perpétuo. Isto se deu após o mesmo passar pelo processo 

seletivo oferecido pela junta eclesiástica. Segundo Nunes, os padres que obtinham êxito no concurso tinham 

direito a apresentação régia. (Cf. NUNES, Verônica Maria Meneses. Glossário de Termos Sobre Religiosidade, 

p.154.). 
71 O religioso era cavaleiro da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. (Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1862, 

p.285.). 



achamos pertinente incluir, nesta discussão, os registros paroquiais72 (batismos e óbito) que 

abrangem parte da segunda metade do século XIX (1855-70). Como se trata de uma região 

relativamente pequena, verificamos que os livros destinados para a feitura dos assentos não 

eram separados por condição jurídico-social, isto quer dizer que não existiam livros distintos 

para o arrolamento dos sacramentos e estes agregavam os registros de pessoas livres e 

escravas. Em nossa pesquisa priorizamos os elementos cativos e seus respectivos senhores.73 

Antes de iniciarmos uma análise detalhada sobre a nossa documentação paroquial, faz-

se necessário discorrer sobre a primeira aproximação que tivemos com as fontes em questão. 

Nesse contato inicial,  procuramos prestar atenção nas referências locais (Fazenda Conceição, 

Fazenda Espírito Santo, Fazenda Sapucaia, Fazenda Soubara, etc.) e pessoais (Major Luiz 

Pereira de Souza, Alferes Antonio Joaquim de Vasconcellos, Coronel Francisco Álvares de 

Azevedo Macedo, Médico Francisco Manoel Soares de Souza, D. Maria Domingues Monteiro 

de Sousa, etc.) que apareciam, com certa frequência, no corpus documental. Essas pessoas e 

seus respectivos locais de batismo e sepultamento indicados nos assentamentos eclesiásticos 

escondiam, ainda que de modo lacunar, uma hierarquização social. 

Em função destas lacunas, iremos voltar nossas considerações para a documentação 

paroquial, procurando dar ênfase ao modelo atribuído pelo código canônico e como na prática 

os sacerdotes realizavam as redações dos assentos. No Brasil, os atos praticados pela Igreja 

foram codificados do Concílio Tridentino e adaptados às circunstâncias sociais e, 

posteriormente, publicados nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que 

indicava para cada tipo de registro critérios de feitura específicos. No caso dos batismos, a 

fórmula geral deveria seguir segundo o modelo abaixo: 

 

Aos tantos de tal mez, e de tal anno bautizei, ou bautizou de minha licença o 

Padre N. nesta, ou em tal Igreja, a N. filho de N. e de sua mulher N. e lhe 

puz os Santos Oleos: forão padrinhos N.e N. casados, viuvos, ou solteyros 

fregueses de tal Igreja, emoradores de tal parte. 

E ao pe de cada assento se asinará o Parocho ou Sacerdote, que fizer o 

Bautismo.74 

 

Apesar da regra estipulada, veremos como ficou o preenchimento dos assentamentos 

de batismos da população cativa da Freguesia de São Vicente de Paulo. Observamos que boa 

                                                 
72 Os registros de batismos e óbitos primeiramente foram copiados e depois informatizados. Para a última tarefa, 

utilizamos o software Excel.  
73 Sendo assim, a população indígena da Freguesia não entrou nas nossas considerações. 
74VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, feitas, e ordenadas pelo 

ilustríssimo e reverendíssimo senhor Sebastião Monteiro da Vide, arcebispo do dito arcebispado, e Conselho de 

Sua Majestade, propostas e aceitas no sínodo diocesano, que o dito senhor celebrou em 12 de junho de 1707. 

Fac-símile da edição de 1853.Imprensa do Senado Federal, 2007, Livro Primeiro, Título IX ao XX. 



parte dos registros trazia apenas o local e a data da celebração do sacramento, o nome da 

pessoa batizada, a filiação (no caso das crianças), o nome dos padrinhos e o nome dos 

proprietários (da criança, dos pais e dos padrinhos). Dados sobre a data de nascimento e cor 

dos batizandos aparecem, em nossa documentação, esporadicamente. 

 

Aos cinco dias do mez de Novembro de mil oito centos e cincoenta e cinco 

neste Curato de São Vicente de Paulo baptizei sollenemente e pus os Santos 

Oleos na innocente Thereza preta escrava nascida aos quinze do mes de 

Outubro de mil oito centos e cincoenta e cinco filha natural de Susana preta 

de nação, escravas de João Joaquim de Vasconcellos. Forão padrinhos 

Antonio e Demitildes ambos pretos escravos pertencentes ao senhor João 

Joaquim de Vasconcellos. E para constar fiz este assento em que assigno. 

 

Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite75 

 

Detectamos na documentação referente aos escravos, a ausência de dados obrigatório 

como: o nome da progenitora e dos proprietários de parte dos padrinhos. Esta seria uma forma 

de burlar o modelo proposto pelo código canônico. A omissão desses itens nos impede de 

realizar uma análise mais detalhada. Elas aparecem no assentamento da inocente Claudina. 

 

Aos vinte dias do mez de Junho de mil oito centos e cincoenta e cinco neste 

Curato de São Vicente de Paulo baptizei sollenementee pus os Santos Oleos 

na innocente Claudina preta escrava nascida a quatro anos filha natural de 

(?) escravas de Antonio José Pereira Christiano. Forão padrinhos Domingos 

e Theodora escravos (?). E para constar fiz este assento em que assigno. 

 

O Cura Interino Thomas Antonio de Mattos.76 

 

Encontramos outras negligências como, por exemplo, a ausência e/ou presença de pais 

espirituais do mesmo sexo e a falta de testemunhas nos assentamentos que possuíam alforria. 

Apesar de a legislação canônica estabelecer multas que variavam de 1:000$000 a 500$000, 

equívocos maiores aconteciam. Em nossa documentação, localizamos registros que foram 

invalidados, rasurados e repetidos, e a penalidade aplicada para os sacerdotes que cometeram 

essa infração foi o afastamento da região. Esta situação ficou nítida, a partir de 1856, quando 

os novos coadjutores foram enviados para o Curato. Eles foram apontados no decorrer do 

livro de batismo, uma vez que, ao iniciarem a redação do assentamento, pediam licença ao 

vigário responsável em administrar a capela da localidade. 

                                                 
75 Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pasta 002, 1855-1860. 
76 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói. Livro de Batismo da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

002, 1855-1860.  



Já na documentação de batismo referente à parcela da população livre detentora de 

escravos, não detectamos a omissão de dados, em especial para os assentamentos de 

indivíduos que gozavam de privilegiada posição social, muito pelo contrário, percebemos nas 

feituras das redações um constante zelo por parte dos párocos responsáveis ao redigir tais 

registros. 

Aos trinta e hum dias do mez de Agosto de mil oito centos e cincoenta e 

cinco neste Curato de São Vicente de Paulo baptizei sollenemente e pus os 

Santos Oleos no innocente Pedro branco nascido aos oito dias do mes de 

Novembro de mil oito centos e cincoenta e quatro filho legitimo do Doutor 

Francisco Manoel Soares de Souza natural da Provincia das Minas Geraes e 

D. Luzia das Neves Soares de Souza natural deste Curato. Netto paterno do 

Major Francisco Manoel Soares de Souza já fallecido e D. Margarida 

Pimentel Barbosa Soares de Souza. Netto materno Pedro Luis de Souza e D. 

Maria Antonia Valladares já fallecida. Forão padrinhos Domingos Carneiro 

de Campos e sua esposa D. Balbina Alves da Costa Campos. E para constar 

fiz este assento em que assigno. 

 

Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite.77 

 

Como foi colocado anteriormente, os assentos destinados aos sacramentos que a Igreja 

ministrava aos indivíduos que os buscavam, apresentavam variações nos aspectos 

relacionados às informações. Para a feitura dos registros matrimoniais, o código canônico 

estabelecia que os sacerdotes responsáveis em conduzir e oficializar a cerimônia obedecesse 

ao seguinte texto de registro: 

Aos tantos de tal mez, de tal ano, pela manhã, ou pela tarde em tal Igreja de 

tal Cidade, Villa, Lugar, ou Freguezia, feitas as denunciações na fôrma do 

Sagrado Concilio Tridentino nesta Igreja, onde os contrahentes são naturaes, 

e moradores, ou nesta, e tal, e taes Igrejas, onde N. contrahente é natural, ou 

foi, ou é assistente, ou morador, sem se descubrir impedimento, ou tendo 

sentença de dispensação de impedimento, que lhe sahio, como consta da 

certidão, ou certidões dos bandos, que ficarão em poder, e setença que me 

apresentarão, ou sendo dispensados das denunciaçãoes, ou differidas para 

depois do Matrimonio por licença do Senhor Arcebispo, em presença de 

mim V. Vigario, Capellão, ou Coadjutor da dita Igreja, ou em presença de N. 

de licença minha, ou do Senhor Arcebispo, ou do Provisor N., e sendo 

presentes por testemunhas N. e N., pessoas conhecidas, (nomeando duas ou 

tres das quais se acharão presentes) se casarão em face da Igreja solenemente 

por palavras N. filho de N., e de N., natural e morador de tal parte, e freguez 

de tal Igreja, com N. filha de N., ou viuva que ficou de N. natural e morador 

de tal parte, e Freguezia desta, ou de tal Parochia: (e se logo deras bênçãos  

acrecentará) e logo lhe de dei as bênçãos conforme os ritos, e cerimônias da 

Santa Madre Igreja, do que tudo fiz este assento no mesmo dia, que por 

verdade assignei.78 

                                                 
77Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pasta 002, 1855-1860. 
78VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, feitas, e ordenadas pelo 

ilustríssimo e reverendíssimo senhor Sebastião Monteiro da Vide, arcebispo do dito arcebispado, e Conselho de 



As recomendações propostas pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia 

tinham por objetivo “evitar enganos”. 79 Mas, na prática, vejamos como funcionava a feitura 

dos registros matrimoniais da Freguesia de São Vicente de Paulo. Antes, convém mencionar 

que os assentamentos de casamento foram localizados em um livro misto80 (que abrangia os 

anos de 1855-89). Apesar de contarmos com um número reduzido de registros para o período 

de 1855-1870, com o que localizamos, foi possível auferir as seguintes informações: o local, a 

data da cerimônia, a hora, o nome dos nubentes, a condição social, o nome dos proprietários 

dos noivos, os nomes das testemunhas e o coadjutor responsável em conduzir o sacramento.  

 

Aos trinta e hum dias do mez de Agosto de mil oito centos e cincoenta e seis 

as onze horas do dia neste Curato de São Vicente de Paulo perante mim e as 

testemunhas abaixo declaradas depois de dados os seus depoimentos verbaes 

receberão em matrimoneo por palavras de prezente Eduardo e Faustina 

escravos de Francisco Joaquim Marins Rangel e logo lhes dei as bênçãos do 

estylo. Forão testemunhas Adeodato e Albino do mesmo acima. O cura 

interino Pe. José d’ Almeida Lisboa. E para constar fiz este assento em que 

assigno. Curato de São Vicente de Paulo, aos cinco dias do mes de Agosto 

de mil oito centos e cincoenta e sete. 

 

Ita Infi de Cura Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite81 

 

Enquanto os assentos matrimoniais destinados à população livre ou forra (detentora de 

unidades rurais de médio e grande porte) trazia em sua redação informações sobre o lugar de 

nascimento e batizado do nubentes, a idade e a filiação. Após 1870, os registros  destinados a 

esta fração social traziam consigo uma espécie de procuração, onde apareciam o nome dos 

noivos, de seus pais e a possível data para a celebração do sacramento. Em alguns casos, essas 

procurações apareceram em papéis soltos que ao longo do livro foram anexados junto aos 

registros. 

 

Aos vinte e hum dias do mez de Junho de mil oito centos e cincoenta e cinco 

pelas seis horas e meia da tarde pouco mais ou menos em um oratório 

ornado a do he por licença de S. Excelencia Romana e dispença de banhos e 

o mais que hé do costume do mesmo Senhor depois de tido os depoimentos 

verbaes dos contraentes e do que nenhum impedimento canônico lhes 

resultou na minha presença e das testemunhas abaixo assignadas, se 

receberão em matrimoneo por palavras do prezente o Dr. Francisco José 

                                                                                                                                                         
Sua Majestade, propostas e aceitas no sínodo diocesano, que o dito senhor celebrou em 12 de junho de 1707. 

Fac-símile da edição de 1853. Livro Primeiro, Título LXII ao LXXIV.  
79GUEDES, Roberto. Macaé em Fontes Paroquiais. In: AMANTINO, Marcia, ENGEMANN, Carlos, FREIRE, 

Jonis e RODRIGUES, Cláudia. Povoamento, catolicismo e escravidão na Antiga Macaé (séculos XVII ao XIX). 

Rio de Janeiro: Apicuri, 2011.  
80 Neste livro encontramos parte dos registros de batismos que correspondia aos anos de 1860-70. 
81 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

004, 1860-1889. 



Vieira, nascido e baptizado em Itaboray, e morador neste Curato de São 

Vicente de Paulo da Pavuna, solteiro tendo de idade vinte e nove annos, filho 

legitimo de Leandro José Francisco Vieira e Feliciana Rosa Vieira, com D. 

Umbelina Alves Vieira, solteira nascida e baptizada na Aldeia de São Pedro, 

hoje moradora neste Curato, filha legitima de Bertolo Francisco Alves, tendo 

idade de dese=seis annos. Forão testemunhas prezentes Antonio Xavier da 

Rocha e Leandro José Francisco Vieira, os quaes assignarão juntamente 

comigo. E logo lhes dei as bênçãos nupsiaes. O cura interino Thomas 

Antonio de Mattos. E para constar fiz este assento em que assigno. Curato de 

São Vicente de Paulo, aos onze dias do mes de Junho de mil oito centos e 

cincoente e sete. 

 

Ita Infi de Cura Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite82 

 

Os óbitos de escravos que priorizamos abrangem o período anual que vai de 06 de 

dezembro de 1855 a 08 de abril de 1870.83 Ao todo transcrevemos 2116 registros de óbitos, 

porém aqui não incluímos os pretos livres e forros da Freguesia. Diferente dos batismos (onde 

encontramos quase que exclusivamente o sacramento destinado às crianças - 0 a 14 anos), nos 

óbitos encontramos indivíduos de todas as faixas etárias (crianças, adultos – 15-40 - e idosos- 

41ou mais.). As informações encontradas nos registros, em geral, faziam referência: à data do 

sepultamento, ao nome do morto, à filiação legítima ou ilegítima se criança, ou o nome do 

cônjuge se adulto, à condição social, à naturalidade, à idade, à causa mortis, às condições 

espirituais em que morreu, à descrição da mortalha, ao ritual que acompanhou o enterro e ao 

local onde foi enterrado. Como se trata de óbitos de escravos aparece ainda a cor e a origem 

dos mesmos. Apesar dos requisitos propostos, alguns óbitos de São Vicente de Paulo contém 

apenas o nome e o local onde o defunto foi sepultado. As informações acerca dos sacramentos 

não aparecem em nenhum dos registros levantados, deixando, assim, uma lacuna. 

 

Aos vinte e sete dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e seis 

neste Curato de São Vicente de Paulo falleceu a innocente Maria de tetano 

do recem nascido escrava de idade (?) filha natural de Benedicta (?) escravas 

de José Francisco Vieira sepultada no cemiterio deste Curato. E para constar 

fiz este assento em que assigno. 

 

Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite. 

 

                                                 
82 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

004, 1860-1889.  
83 Neste livro encontramos alguns registros soltos referentes aos anos de 1871(sendo três no mês de janeiro e 
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janeiro), 1878 (somente um registro correspondente ao mês de abril) e 1882 (um único registro relativo ao mês 

de junho). (Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livro de Óbitos, pasta 003, 1855-1870.).  



Aos vinte e seis dias do mez de Janeiro de mil oito centos e sessenta e nove 

nesta Freguezia de São Vicente de Paulo foi sepultada Romana preta crioula 

de idade de 26 annos escrava de Domingos Carneiro de Campos falleceu de 

pneumonia sendo tratada pelo Doutor Francisco Joaquim de Souza Motta. E 

para constar fiz este assento em que assigno. 

 

Vigº Francisco Alves de Brito. 

 

Aos vinte e cinco do mez de Maio de mil oito centos e sessenta e dois nesta 

Freguezia de São Vicente de Paulo foi sepultada Margarida escrava preta de 

nação de idade de 60 annos cazada com o escravo Salvador ambos 

pertencentes ao espolio do finado José dos Santos Porto falleceu suicidada. E 

para constar fiz este assento em que assigno. 

 

O Coadjutor José Maria Dias Pereira.84 

 

Dos registros que localizamos no livro da Freguesia, conseguimos detectar que, em 

algumas ocasiões, foram encomendadas missas pela alma do defunto. Nestes casos, é 

provável que os indivíduos tenham recebido o santíssimo viático (penitência, comunhão e 

extrema-unção). Os assentos destinados à população não escrava (detentora de propriedades 

agrícolas e escravos) apresentavam uma particularidade em relação à causa mortis, pois 

detectamos que quando o sacerdote apontava o porquê do óbito, na maioria dos casos, o 

motivo era relacionado à velhice. Em outros casos, simplesmente, omitiam-se a informação 

sem que isso fosse considerado um problema. 

 

Aos onze dias do mez de Maio de mil oito centos e sessenta e sete foi 

encomendada e sepultada em catacumba no cemiterio desta Freguesia de São 

Vicente de Paulo D. Maria Thereza de Jesus branca de idade de 50 ou 60 

annos viúva de Anacleto da Silva Jardim. E para constar mandei fazer este 

assento em que assigno. 

 

Vigº Francisco Alves de Brito.85 

 

Como podemos observar, os registros de óbitos funcionavam como um documento que 

a Igreja produzia para notificar o falecimento de um indivíduo. Historicamente, o valor dos 

óbitos vai além da encomendação da alma do defunto, ou seja,  por meio dele é possível 

conjecturar acerca do aspecto de vida do indivíduo falecido e do meio social do qual fazia 

parte. Quando estudados em conjunto, os óbitos podem fornecer informações acerca da vida 

social e cultural de determinado grupo. Dessa forma, para a escrita da História, os óbitos 

ajudam a promover um estudo do cotidiano, das doenças, das crenças de cura e das medidas 
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85Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livro de Óbitos, pasta 003, 1855-1870.  



médico-sanitárias que foram disponibilizadas como procedimento de tratamento para as 

moléstias que afetavam a população. 

 

1.4. Em busca de uma nova identidade 

 

As transformações que ocorreram em São Vicente de Paulo foram, em grande medida, 

resultantes do empenho e habilidade de seus moradores. Em pouco tempo, a localidade se 

aproximou dos dados estatísticos atingidos pelos antigos municípios.  

No ano de 1858, o presidente de Província, Antonio Nicolau Tolentino, realizou uma 

comparação entre a Freguesia e o Município de Araruama. Em sua análise, Tolentino deu 

ênfase aos cálculos destinados à população de ambas as regiões. A Freguesia de São Vicente 

de Paulo tinha um número considerável no que diz respeito aos seus habitantes cativos. A 

sociedade estava dividida da seguinte maneira: 53,4% correspondiam à população escrava, 

enquanto 46,6% representavam os indivíduos livres.86 

A divisão de uma sociedade em grupos distintos evidenciava um dos mecanismos de 

exclusão do modelo português de colonização, que priorizava a manutenção de estrutura 

social antagônica marcada por relações fragilizadas, no que se refere ao trabalho - senhores, 

comerciantes, escravos e pobres livres. Ou seja, a colônia criou sua própria vida econômica 

marcada pelas produções e a inserção dos mecanismos elásticos e de valores reduzidos – 

terras, mão de obra e comida.87 

Entre os indivíduos que constituíam a população livre, os proprietários de terras eram 

os mais politicamente expressivos. Estes, além de administrarem seus bens, também, 

exerciam as funções públicas da Freguesia. Devido a essa influência, surgiram alguns 

equívocos relacionados ao topônimo local. De acordo com os dados obtidos no Almanak 

Laemmert, referente ao ano de 1858, no tópico destinado aos eleitores da Freguesia, chamou-

nos a atenção a alteração do nome da mesma, em vez de São Vicente de Paulo foi redigido 

‘Freguesia de São Francisco de Paula’. Entretanto, esse erro passou por despercebido, uma 

vez que, os eleitores da localidade eram as pessoas que desempenhavam os cargos de 

prestígio. Nos anos de 1865 e 1873, os enganos se repetiram, no tocante à descrição das 

                                                 
86 PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Araruama: panorama de uma cidade, p. 74-

76. 
87FLORENTINO, Manolo e FRAGOSO, João. O arcaísmo como projeto: o mercado atlântico, sociedade 

agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro (1790-1840), Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2001, p. 223-237. 



autoridades e dos fazendeiros locais. Desta vez, a alteração foi feita de maneira amena, 

afetando, apenas, o último nome da Freguesia ‘São Vicente de Paula’.88 

É provável que a deturpação do topônimo, realizada pelos moradores da elite rural 

local, tenha tido o intuito de remover a trajetória humilde e propagar uma memória que 

exaltava as superações e as conquistas em que tiveram êxito. Neste caso, a história da região 

não era compatível com a do santo que dava nome à localidade. A escolha por São Francisco 

de Paula comprova esta afirmação. A história do santo evidencia uma superação, mesmo 

tendo uma origem modesta e sendo analfabeto, São Francisco possuía uma notável sabedoria. 

E, por causa dessa virtude, conseguiu se tornar conselheiro dos papas e dos monarcas de sua 

época. Porém, a trajetória de São Vicente de Paulo consistia em uma caminhada de 

infortúnios, pois depois de ter conseguido sua ordenação como padre, foi vendido como 

escravo. Quando conseguiu sua liberdade, foi encarregado de realizar a tarefa de distribuir 

esmolas e visitar as pessoas pobres e enfermas. Ao perceber que os indivíduos de baixo poder 

aquisitivo eram esquecidos tanto pela sociedade, quanto por parte do clero, São Vicente 

destinou seus trabalhos para assistir os mais necessitados.89 

Atualmente, a região é conhecida como São Vicente de Paula, entretanto o futuro de 

prosperidade como almejavam os antigos fazendeiros, foi desmanchado pela gradual 

decadência que atingiu a Freguesia, com maior intensidade, no final do século XIX. A 

destruição das propriedades que dependiam do trabalho escravo esteve atrelada a dois fatores. 

O primeiro se refere à crise de mão de obra, desencadeada com a extinção do tráfico negreiro 

sancionada pela lei Eusébio de Queiróz. O segundo proveniente da abolição, que promoveu 

alterações nas relações de trabalho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1865-1873. Vasconcellos, em seu livro Apontamentos sobre Araruama, 

explica que a localidade teve o seu topônimo alterado depois das publicações do Dicionário Geográfico 

Brasileiro, da editora Globo, de Porto Alegre, e posteriormente um documento realizado pela Fundação de 

Engenharia do Meio Ambiente [FEEMA], no ano de 1998. Nossas pesquisas apontaram que estes equívocos 

aconteceram durante o período imperial, e foi sendo repetido em vários documentos, inclusive nos municipais. 
89VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, p. 25.  



Capítulo 2: População, família e sociedade livre em São Vicente de Paulo 
 

Os habitantes do pitoresco arraial (da Aldeia de São Pedro) são naturalmente 

pacíficos, ordeiros, laboriosos, hospitaleiros, e dados à indústria, e 

civilização política e religiosa: raríssimos são os crimes graves que a justiça 

pública tenha ali necessidade de punir, e se isto não é verdade, a estatística 

criminal que o diga, que é ela o juiz mais seguro e mais competente.90 (grifo 

nosso).  

 

A passagem que utilizamos para apresentação do capítulo foi retirada da edição do 

Almanak Laemmert, do ano de 1854, que expõem em linhas gerais as impressões dos autores 

sobre algumas características da população livre, em especial a formada pelos senhores que 

detinham propriedades agrícolas em funcionamento. Esses mesmos traços que delineavam 

esta fração social foram mencionados pelas autoridades do Município de Cabo Frio como uma 

tentativa de justificar a elevação jurídica de povoado em Curato de São Vicente de Paulo, 

como dito anteriormente. Isto teria sido uma maneira de explicar o crescimento econômico, 

como, por exemplo, as construções pomposas apontadas pelo corpo administrativo,91 as quais 

pertenciam a um grupo seleto de senhores (incluindo aqui os imigrantes portugueses que 

localizamos a partir dos registros de batismos), que no dia a dia procuravam se estabelecer na 

região. As estratégias empregadas para tanto tinham por objetivo a formação de alianças, 

fossem elas referentes à inserção de novos indivíduos nas redes familiares (aqui estamos nos 

remetendo aos grupos de famílias nucleares ligados por uma rede de família extensa; não 

estamos necessariamente falando de parentesco de primeiro grau), ou simplesmente de cunho 

político.  

Por isso, as discussões que irão nortear o presente capítulo concentram-se na análise 

das características dos proprietários de escravos, dando ênfase às atividades econômicas e à 

estrutura de posses de cativos em São Vicente de Paulo (como fontes de dados foram 

utilizados os registros paroquiais de batismos e óbitos em conjunto com o Almanak 

Laemmert) no período de 1855-1870, época em que os membros da sociedade local 

empenhavam-se para conseguir números expressivos de mão de obra cativa que pudessem 

realizar os serviços domésticos a as atividades das lavouras e dos engenhos. Como nem todos 

conseguiam ter um amplo plantel, o contraste se tornava notório e, entre os senhores da 

localidade, encontramos profissionais liberais (médico e professor), trabalhadores 

qualificados, proprietários de oficinas ou estabelecimento semelhante (alfaiate, carpinteiro, 

                                                 
90 ALMANAK LAEMMERT, 1854, p.173. 
91 Na redação do Almanak Laemmert, do ano de 1854, aparece a seguinte expressão “belíssimas casas nobres” 

(ALMANAK LAEMMERT, 1854, p.173.). 

 



ferreiro, padeiro e pedreiro), militares, negociantes e fazendeiros. O critério seletivo entre 

estes senhores era apontado pela escala hierárquica, isto é, como de modo geral no Brasil, a 

vida social era calculada a partir da proporção de escravos e unidades rurais que os 

proprietários conseguiam obter na vida.  

 

2.1 A estrutura de posse de escravos 

O historiador está condenado a trabalhar com as fontes que encontrar, 

não com as que desejar, sendo esta a nossa sina, nossa ciência e nossa 

arte. 

João José Reis 

(Escravidão e invenção da liberdade: 

estudos sobre o negro no Brasil) 

 

Iniciaremos esta seção ressaltando que para a localidade que está sendo alvo de nossas 

reflexões (Freguesia de São Vicente de Paulo) não há trabalhos que apontem, mesmo que 

superficialmente, o perfil de estrutura de posses dos senhores. Sendo assim, tivemos que 

elaborar um critério de classificação levando em consideração os dados que conseguimos 

auferir dos registros paroquiais de batismos e óbitos. É evidente que os resultados a que 

chegamos poderiam ser alterados, não muito, se dispuséssemos das listas nominativas e dos 

inventários post-mortem, que até o momento não pudemos encontrar. Isso, também, não 

significa que o modelo que adotamos para o presente estudo seja a única maneira de perceber 

como estava sendo distribuída a concentração de riquezas na região, em especial, entre os 

proprietários de unidades rurais. O que pretendemos afirmar é que não existem proposições 

absolutas e que os números a que iremos fazer menção nos próximos parágrafos respondem 

de maneira satisfatória (até o momento) às questões que levantamos mediante o contato com 

as fontes. Além disso, mencionaremos os cuidados (duplicidade e limitações) que tivemos ao 

coletar as informações contidas nos assentamentos eclesiásticos.  

Agora se faz necessário mencionar o modelo bibliográfico que irá guiar nossas 

colocações (aqui estamos nos referindo aos dados que irão aparecer nos gráficos e tabelas). 

Iremos recorrer ao texto Sociabilidade e mortalidade escrava no Rio de Janeiro 1720-1742, 

no qual os historiadores Carlos Engemann, Marcelo Ferreira de Assis e Manolo Florentino, a 

partir da análise dos sepultamentos de escravos que ocorreram na Freguesia de Itambi, 

traçaram o perfil de estrutura de posse entre os proprietários.  Os autores, ao discorrerem 

sobre o método adotado, chamaram atenção para a fragilidade do mesmo, mas apontaram 

como justificativa a percepção dos níveis hierárquicos entre os homens livres que 



encomendaram para seus cativos uma sepultura na Paróquia de Nossa Senhora do Desterro de 

Itambi.  Dito de outro modo, a partir dos dados coletados do livro de óbito da localidade foi 

possível perceber a concentração diferenciada de escravos entre os senhores. Pelo o que 

percebemos,  os proprietários que sepultaram 5 ou mais escravos, apesar de serem em número 

reduzido (7), tiveram junto um percentual de perda considerável, atingindo os 34,2% do total 

de escravos mortos. Enquanto os proprietários que perderam apenas 1 escravo correspondiam 

a 37,6% dos registros localizados.92 De fato, os autores se basearam na premissa de que os 

proprietários que mais frequentemente aparecem nos registros de óbitos são os que mais 

escravos possuem. O que só é possível considerar em áreas de pequenos proprietários como 

Itambi e São Vicente de Paulo. 

Como foi exposto acima, decidimos realizar o estudo das estruturas de posse de 

cativos da Freguesia de São Vicente de Paulo no período que compreende os anos de 1855-

1870, utilizando os registros de batismos e óbitos em conjunto com o Almanak Laemmert que 

nos auxiliou, no que diz respeito, ao ramo ocupacional dos proprietários. Antes de iniciamos 

nossas análises, é necessário abordar as limitações que os registros paroquiais podem 

oferecer.  

Começaremos, primeiramente, tecendo o quadro das limitações que nos foi realçado a 

partir do nosso contato com os registros de óbitos. Como era de se supor, alguns proprietários 

poderiam ter morrido no início da amostra, como é o caso dos fazendeiros Francisco Duarte e 

Silva, Manoel Lourenço Rodrigues e Pedro Antonio Pacheco93 e, por este motivo, não 

aparecem com grande frequência. Nos registros de óbitos conseguimos, somente, encontrar os 

herdeiros do senhor Duarte e Silva que sepultaram seus escravos entre os anos de 1858–1866. 

Por outro lado, determinados indivíduos poderiam ter começado a figurar como senhores no 

final do período (1870). Em ambas as situações, poderíamos ter grandes proprietários que não 

aparecem com frequência no registro de sepultamento de seus escravos por limitação de nossa 

fonte, assim, como os que enterraram seus cativos em suas próprias fazendas, sem nenhum 

registro.  

Enquanto as limitações referentes aos registros de batismos recaem, em especial, para 

o livro datado de 1866-1874, período em que encontramos lacunas nos assentos que 

associamos em menor intensidade ao estilo redacional (em relação aos escravos só apareciam 

os dados considerados indispensáveis como: data, nome da mãe e do senhor) adotado pelos 

                                                 
92 ENGEMANN, Carlos; FLORENTINO, Manolo; ASSIS, Marcelo Ferreira de. Sociabilidade e Mortalidade 

Escrava no Rio de Janeiro, 1720-1742. In: FLORENTINO, Manolo e MACHADO, Cacilda da Silva. (Orgs.). 

Ensaios Sobre a Escravidão I. 1 ed. Belo Horizonte: UFMG, 2003, p. 189-200.  
93ALMANAK LAEMMERT, 1855, p.156.  



sacerdotes responsáveis em realizar a feitura dos registros. Além disso, tivemos problemas 

pelo estado de conservação da fonte. Neste livro, os anos que conseguimos transcrever, com 

maior precisão, cobrem o período de 1867-1868. Situação diferente localizamos no livro 2 

(1855-1860) e no livro 4 (1860-1889); aqui o único problema que encontramos foi em relação 

aos padrinhos de condição jurídica cativa que, em alguns assentamentos, não tiveram a 

indicação dos proprietários.94 

Outro problema, que podemos levar em consideração quando trabalhamos com os 

registros paroquiais de batismos e óbitos, está intimamente ligado com a questão da 

duplicidade. Ou seja, poderíamos localizar indivíduos que receberam o sacramento do 

batismo e que depois vieram a contrair doenças que os levaram à morte. Como foi o caso de 

boa parte dos recém nascidos.95 Aqui tivemos o cuidado de contabilizar, apenas, um assento.  

Mesmo com todos os problemas expostos, a opção de trabalharmos com os registros 

paroquiais de batismos e óbitos, além de suprir as lacunas das listas nominativas e dos 

inventários post-mortem, é uma tentativa de extrair um pouco mais de informações das fontes. 

Em alguns casos, foi possível levantar com os assentamentos o nome das propriedades e o 

tipo de atividades que desenvolviam.  

Após detalharmos o nosso percurso metodológico, faz-se necessário indicar o critério 

que utilizamos para agregar os proprietários da Freguesia. Decidimos, de acordo com as 

informações coletadas, dividir os proprietários em dois grupos: o primeiro relacionado às 

famílias que mapeamos com os registros paroquiais de batismos e óbitos e o segundo 

referente aos indivíduos que apareceram em nossa documentação, sem indícios de laços 

familiares.  

Como colocamos no início desta seção, a Freguesia de São Vicente de Paulo, por não 

contar com estudos que defina a concentração de riquezas entre os proprietários detentores de 

unidades rurais que contavam com mão de obra cativa, coube-nos, então, verificar a 

quantidade de escravos que foram arrolados recebendo os sacramentos de batismos e óbitos. 

A partir desses dados, optamos por classificar os indivíduos em relação à propriedade cativa 

mediante os seguintes grupos: o primeiro, dos micros proprietários que conduziram aos 

sacramentos de 1 a 3 escravos; o segundo, dos pequenos proprietários que levaram de 4 a 10 

                                                 
94 Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pastas002 e 004, 1855-1889. 
95 Entre eles estavam: Urquiza, Maria, Manoel, Niza, Irineu, Jeronima, Thobias, Raimunda, Gastão, Adelina, 

Juvenal, Macario, Firmina, Lourença, Ambrozina, Leonor, Caridade, Maria, Christina, Maria e Manoel 

(propriedade da família Pereira de Souza). Enquanto os escravos Domingas, Marcelo, Marcellina, Felicianno, 

Bernardo, Gil, Lourenço e Manoel (propriedade da família Fernandes de Sá). (Cf. Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002, 

003, e 004, 1855-1870). 



escravos aos ritos católicos; o terceiro, dos médios proprietários que foram arrolados pelos 

registros levando de 11 a 19 escravos aos atos eclesiásticos e, por último, os que 

excepcionalmente conduziram 20 ou mais escravos. 

Para facilitar a compreensão dos dados que expomos, até o momento, elaboramos a 

Tabela 1. Antes de realizarmos o exame da referida tabela, convém chamar atenção que para o 

grupo dos micros proprietários encontramos duas situações que revelam a fragilidade do 

método que estamos empregando. A primeira situação diz respeito aos proprietários que 

começaram a constar nos registros paroquiais após a transição jurídica para o Município de 

Araruama, e aqui podemos mencionar o coronel Francisco Álvares de Azevedo Macedo. A 

segunda situação nos revelou um grupo de senhores que, ao passarem pela Freguesia, 

batizaram ou sepultaram seus escravos, como, por exemplo, D. Maria Domingues Francisca 

moradora da Província do Rio de Janeiro. 

A partir do exame da Tabela 1, iremos perceber como era de se esperar, que os micro 

proprietários são os mais expressivos nas fontes, delineando um perfil de predomínio de 

pequenas propriedades e com uma agricultura possivelmente baseada em gêneros alimentícios 

para o abastecimento das áreas ao redor. No entanto, a mesma tabela sugere que havia um 

grupo de cerca de 5,6% de proprietários que, se não chegavam ao patamar dos barões do Vale 

cafeeiro, ao menos para os padrões locais concentravam a maior parte dos escravos. 

 

Tabela 1: Classificação dos proprietários mediante os escravos arrolados nos registros 

paroquiais de batismos e óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 

 

A informação expressa na Tabela 1 nos remete a participação generalizada de todos os 

níveis hierárquicos que possuíam escravos na Freguesia de São Vicente de Paulo. A exceção, 

como era de se supor, apareceu no grupo que definimos como grandes proprietários. Aqui 

estão arroladas, somente, as famílias que, pelas indicações do Almanak Laemmert e registros 

paroquiais, detinham um elevado nível de concentração de bens (fazendas, escravos e lojas no 

centro da Freguesia). Mesmo sendo em número muito inferior aos micros proprietários, seus 

plantéis contavam para a labuta diária com um contingente cativo expressivo. Isso fica 

perceptível a partir dos dados que coletamos dos assentos eclesiásticos de batismos e óbitos 

Nomenclatura Concentração de escravos 

batizados e sepultados 

% de proprietários Nº de escravos 

batizados 

Nº de escravos 

sepultados 

Micro proprietário  1-3 73,0 665 559 

Pequeno proprietário  4-10 21,4 638 776 

Médio proprietário  11-19 3,6 266 409 

Grande proprietário 20 ou mais 2,0 191 372 



(1855-1870), os quais para os grandes proprietários nos indica que o número de cativos 

inumados era superior ao número de escravos que receberam o sacramento do batismo. A 

Tabela 2 permite-nos observar que das oito famílias (estas redes familiares constam nos 

registros paroquiais e no Almanak Laemmert desde o início de nossa amostra – o ano de 1855) 

que receberam a nomenclatura de grandes proprietários, apenas quatro apresentavam o 

resultado inverso, ou seja, o índice de batismos foi maior do que o de óbitos.    

 

Tabela 2: Concentração de escravos batizados e sepultados dos grandes proprietários da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870. 

     Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de   

Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 

 

 

Ainda que os dados acima não sejam plenamente exatos (pelo os problemas que 

apontamos no início desta seção), estes nos permitem afirmar que para as famílias Almeida 

Lima, Alves da Costa, Fernandes Valladares e Pereira de Andrade o número de escravos 

batizados (crianças) foi superior aos cativos que foram sepultados. Isso porque esses grupos 

familiares tiveram entre os inumados uma quantidade considerável de escravos adultos e 

idosos. Juntas somavam para a perda de cativos entre 15 e 40 anos, um total de 28 inumados, 

enquanto para os idosos, acima de 41 anos, um montante de 22 escravos. Resultado oposto 

apareceu para as famílias Pereira de Souza, Soares de Mello, Teixeira Meirelles e 

Vasconcellos que tiveram um nível elevado de mortes em seus plantéis. Pelos dados que 

conseguimos extrair dos registros paroquiais, verificamos que essas famílias, em sua maioria, 

tiveram perdas expressivas entre os ingênuos (mortalidade infantil). Para o período analisado 

(1855-1870) foram encontrados 192 assentos de óbitos referentes aos recém nascidos 

pertencentes às referidas famílias.  

Chamamos atenção para o fato de que na concentração dos escravos batizados (de 

todas as famílias) estamos mencionando, unicamente, os rebentos que tinham um de seus 

Famílias 

Número de 

escravos batizados 

Número de 

escravos sepultados 

Número de 

escravos que 

serviram de 

padrinhos 

Total 

# % # % # % # % 

Almeida Lima 40 12,2 35 9,2 34 9,3 109 10,2 

Alves da Costa 29 8,9 25 6,6 22 6,0 76 7,1 

Fernandes Valladares 22 6,7 20 5,3 20 5,5 62 5,8 

Pereira de Andrade 46 14,1 36 9,5 36 10,0 118 11,1 

Pereira de Souza 60 18,3 79 20,9 80 22,0 219 20,5 

Soares de Mello 28 8,6 38 10,0 24 6,6 90 8,5 

Teixeira Meirelles 27 8,2 42 11,1 42 11,6 111 10,4 

Vasconcellos 75 23,0 102 27,4 105 29,0 282 26,4 

Total 327 100 379 100 363 100 1069 100 



progenitores ou ambos pertencentes aos senhores que denominamos de grandes proprietários. 

Para este grupo não encontramos assentos referentes ao batismo de adultos e idosos, 

provavelmente isso nos sugere que os plantéis em questão tinham a população cativa acima 

dos 15 anos inseridas, mesmo que superficialmente, na fé católica. Como, 

desafortunadamente, não conhecemos os totais de escravos presentes em cada escravaria, só 

podemos supor, pelo número de crianças batizadas e pelo número de mortes na infância, que 

houvesse um número significativo de menores de sete anos nestas escravarias, o que indicaria 

certa estabilidade populacional. A estabilidade populacional e a presença de crianças em 

número significativo poderiam funcionar como indicativo de que o plantel já estava formado 

havia um certo tempo.96 

Em relação aos escravos que serviram de padrinhos, como podemos observar, as 

famílias Pereira de Souza e Vasconcellos foram as que apresentaram maior índice de cativos 

apontados como pais espirituais. Na maioria das ocasiões, apadrinhavam as crianças que 

pertenciam à mesma senzala. As exceções, como eram de se esperar, apareceram quando os 

cativos participavam de um sacramento que acontecia entre as escravarias pertencentes a 

núcleos que estavam vinculados a mesma rede familiar de proprietários (filhos (as), genros, 

noras, netos (as), etc.).  

Agora voltaremos nossa atenção para o exame minucioso dos grupos de proprietários 

que ao longo de todo o período de 1855-1870 levaram seus cativos para serem inumados, 

batizados ou para, simplesmente, servirem de padrinhos nos sacramentos que foram 

realizados tanto na Igreja Matriz quanto nas Capelas particulares que existiam na Freguesia de 

São Vicente de Paulo. Primeiramente, iremos nos deter nos senhores que encomendaram para 

sua escravaria um local para serem sepultados. Percebemos que o grupo que agregava os 

possuidores de escravos denominados de micros proprietários correspondiam a 69,7%, mas   

isso não significa que o índice de perda entre esses senhores fosse expressivo. Para o período 

em questão, quem mais sepultou foi o grupo dos pequenos proprietários que, apesar de 

corresponderem a 21,4% de senhores,  estes proprietários enterraram 776 escravos, o 

equivalente a 36,6% dos registros que localizamos no livro de óbitos. Enquanto isso, os 

senhores inseridos nos grupos dos médios (3,6% dos senhores) e grandes proprietários (2,0% 

dos senhores) possuidores de mão de obra cativa apresentavam juntos o nível de perda 

                                                 
96 Cf. ENGEMANN, Carlos. Um barão e seus escravos: estratégias administrativas e comunidade escrava nas 

fazendas do barão de Santa Justa (Rio de Janeiro, 1873-1884). In Revista História econômica & História de 

empresas. N. XIII. Vol. 1. 2010. p. 133-156. 

 

 



correspondente a 37% das inumações. As informações que fornecemos aqui aparecem 

expressas no Gráfico 1, o  qual nos permite ter acesso ao nível de concentração de escravos 

sepultados de acordo com o critério de classificação dos proprietários, sendo estes 

sepultamentos coletados pelo livro de óbito. 

 

Gráfico 1: Concentração em percentual dos escravos sepultados na Freguesia de São Vicente 

de Paulo,1855-1870. 

 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

Do Gráfico 1 podemos inferir que, no período analisado que compreende um espaço 

de 15 anos, os senhores que possuíam uma concentração média e grande de escravos 

apresentavam um equilíbrio entre as perdas. O grupo dos médios proprietários apresentava um 

percentual de 19,4% dos registros de óbitos, enquanto os grandes proprietários chegaram aos 

17,6% das inumações da Freguesia de São Vicente de Paulo. Como dito anteriormente, o 

perfil econômico da região era, pelo que apuramos nos registros que temos em mãos, 

predominantemente de pequenas unidades produtoras, no entanto, no mesmo perfil que 

desenhamos aqui, surge um grupo de abastadas (ao menos pelo contraste) famílias que 

concentram uma parcela significativa de escravos e, por ilação, de riquezas. 

Decidimos, então, agregar aos dados que foram expostos acima com os números que 

nos indicam a concentração de escravos batizados a partir dos grupos de proprietários que 

conseguimos localizar na Freguesia. Vale lembrar que os resultados aos quais estamos 

fazendo menção correspondem aos registros que foram confeccionados anualmente, ou seja, 

de 1855-1870. Comparando os percentuais referentes aos óbitos, veremos que, para os 

batismos, os micros proprietários continuaram sendo os mais expressivos e atingiram os 
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75,4% dos registros arrolados. Em contrapartida, os pequenos proprietários, diferente do perfil 

dos óbitos, tiveram uma ligeira queda de menos 0,8% e passaram a corresponder ao 

percentual total de 20,3% referente aos senhores que buscaram para suas escravarias o 

sacramento do batismo. Notamos, então, que os grupos que comportavam os médios e 

grandes proprietários, apesar do baixo índice, se estabelecermos uma linha de comparação em 

relação aos que perderam cativos, veremos que havia um equilíbrio no que se refere à procura 

do ato batismal. Os percentuais a que chegamos apontam que 2,8% dos senhores que constam 

nos livros de batismos foram identificados como médios proprietários e apenas 1,5% 

apresentavam as características compatíveis com os grandes proprietários de escravos (Cf. 

Gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Percentual dos senhores e de seus escravos por faixa de posse segundo os registros 

de batismo da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 

 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 

002 e 004, 1855-1870. 

 

 

De modo geral, o que o Gráfico mostra é que, não obstante, a presença maciça de 

micro e pequenos proprietários, que conferiam as características econômicas gerais da região, 

o núcleo de médios e grandes proprietários de escravos detinha um percentual significativo 

dos escravos levados à pia batismal. Se somados, estes proprietários correspondiam a 4,3% do 

total, no entanto, eram senhores de quase um quarto dos escravos da região. Ainda que não se 

configure como a maior concentração de renda possível, isso nos mostra que, mesmo em 
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regiões com predomínio de pequenos senhores, emerge uma elite que passa a representar a 

aristocracia local, guardadas as devidas proporções. 

Quanto aos micro e pequenos senhores, temos que levar em consideração que as 

crianças escravas pertencentes aos micros proprietários foram conduzidas à pia batismal, em 

sua maioria, quando estavam na faixa etária dos 4-10 anos. O que significa que os micros 

proprietários deixavam para batizar (com frequência) a cria de suas escravas quando 

conseguiam agrupar um número considerável (pelo menos 2 ou 3) de  crianças. Uma outra 

característica que devemos atribuir a este grupo nos revela que os senhores de localidades 

próximas da Freguesia de São Vicente de Paulo  (como Aldeia de São Pedro e Cabo Frio), por 

motivos ainda por nós desconhecidos, levavam seus escravos para receberem o sacramento do 

batismo na Igreja Matriz da Freguesia. 

No que se refere ao grupo dos pequenos possuidores que conduziram sua escravaria 

para a pia batismal, encontramos nos assentos a indicação de que todos os proprietários, sem 

exceção, residiam na Freguesia, e seus escravos correspondiam a 37,8% dos registros que 

localizamos para a região. Em relação à procura do rito eclesiástico despendida pelos médios 

e grandes proprietários,  percebemos, como aparece no Gráfico 2, um ligeiro desequilíbrio 

que atribuiu ao primeiro grupo o percentual de 15,1% dos rebentos batizados e, ao segundo 

grupo, a taxa de 10,9%  dos batismos. 

É possível que o percentual aparentemente equilibrado que observamos no Gráfico, 

em relação à concentração de cativos batizados pertencentes aos médios e grandes 

proprietários,  possa apresentar variações se agregarmos os dados referentes aos escravos que 

serviram de padrinhos nas cerimônias religiosas. Como veremos no Gráfico 3, os pequenos 

proprietários cederam um número considerável de escravos para serem padrinhos. Cabe 

ressaltar que neste grupo (pequenos proprietários) os padrinhos pertenciam à mesma senzala 

dos batizandos. E o que nos chamou atenção foram os percentuais referentes aos micros e 

grandes possuidores de escravos, pois neste item o primeiro grupo teve uma ligeira queda, 

chegando a 21,8% dos padrinhos que localizamos nos livros de batismos da Freguesia de São 

Vicente de Paulo. Já o segundo grupo apresentou uma oscilação e atingiu 20,8% dos registros 

que encontramos com a descrição dos padrinhos. 

 

 

 

 

 



Gráfico 3: Percentual de senhores, escravos batizados e escravos padrinhos nos registros de 

batismo da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 

 

 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 

002 e 004, 1855-1870. 

 

 

É possível que os escravos dos médios e grandes proprietários fossem escolhidos dada 

a rede de parentesco de seus senhores. Corrobora a esta hipótese o fato de que os escravos 

padrinhos representam cerca do dobro do percentual de escravos batizados, indicando que 

padrinho e madrinha tendiam a ser propriedade de senhores da mesma fatia social, ainda que 

escravos destes senhores fossem escolhidos padrinhos de seus rebentos por escravos de 

senhores de outros níveis de fortuna. A baixa presença de padrinhos escravos dos micros 

proprietários, proporcionalmente ao número de batizados (de fato, foram cerca da metade), 

pode indicar que, não apenas um dos padrinhos (em geral madrinha) era preferencialmente 

uma figura da corte celeste (uma das várias invocações de Nossa Senhora, uma santa 

padroeira,...), mas que ocasionalmente os padrinhos eram provenientes de plantéis maiores. 

Isso equivale dizer que, de modo geral, o padrão de batizados que se desenha aqui é de 

escolha de padrinhos de senhores mais ricos, ou menos pobres. 

Os dados que, até aqui, foram mencionados tiveram como critério de elaboração as 

informações que conseguimos auferir anualmente (1855-1870) dos registros paroquiais 

(batismos e óbitos) da Freguesia de São Vicente de Paulo. Para ampliar nosso escopo de 

análise, decidimos verificar as ocorrências dos escravos que foram batizados, sepultados e 

daqueles que serviram de padrinhos através dos quinquênios. Para isso, resolvemos dividir o 
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período estudado em três etapas: a primeira concernente aos anos de 1855-1859, a segunda 

referente aos anos de 1860-1864 e a terceira abrangendo os anos de 1865-1870. Tendo 

estabelecido o recorte temporal, iniciaremos nossa análise. 

Nosso ponto de partida, para perceber a distinção da sociedade possuidora de escravos 

de São Vicente de Paulo, tem início com a análise dos senhores que sepultaram entre os 

quinquênios. O Gráfico 4 nos aponta um problema, no entanto, complexo. Veremos que os 

percentuais mais elevados de perda de escravos não estavam entre os grandes proprietários. 

Muito pelo contrário, tratava-se de enterramentos de cativos que foram registrados, em sua 

maioria, pelos proprietários que tinham sob sua posse de 1 a 3 escravos. 

 

Tabela 3: Percentual quinquenal dos proprietários que sepultaram seus escravos na Freguesia 

de São Vicente de Paulo, 1855-1859/1860-1864/1865-1870 
Nomenclatura 1855-1859 1860-1864 1865-1870 

Micros proprietários 74,7 63,9 70,2 

Pequenos proprietários 20,9 28,2 20,0 

Médios proprietários 2,9 5,4 7,0 

Grandes proprietários 1,9 2,7 2,7 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 003, 1855-

1870. 

 

Gráfico 4: Percentual quinquenal dos proprietários que sepultaram seus escravos na Freguesia 

de São Vicente de Paulo, 1855-1859/1860-1864/1865-1870 

 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 003, 1855-

1870. 

 

Como veremos, no segundo quinquênio (1860-1864) houve uma queda considerável 

nos senhores que sepultaram até 3 escravos. Por outro lado, os pequenos proprietários tiveram 

uma ligeira oscilação, numa espécie de movimento pendular. Isso poderia ser explicado pela 

migração de alguns senhores que, no primeiro momento, apresentavam características 
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compatíveis com o grupo dos micros proprietários, tornando-se pequenos no segundo, e 

tornando a se incluir entre os pequenos no final. A explicação mais tentadora para este 

fenômeno seria um crescimento econômico no segundo quinquênio, o que teria elevado o 

número de senhores de micro a pequenos. A mesma explicação poderia ser aplicada para o 

terceiro momento: uma retração na economia teria produzido uma queda de alguns senhores 

de volta a micro. No entanto, não obstante, a possibilidade apresentada, há outra menos 

glamorosa, porém igualmente possível. Seria efeito da subnumeração que atinge as 

extremidades temporais da amostra, fazendo com que pequenos senhores sejam classificados 

como micro.  

De qualquer modo, o que se percebe é que não era absurdo pensar na existência da 

possibilidade de alteração de faixa entre os que detinham mão de obra cativa. Esta mudança 

de faixa, como perceberemos, acontecia entre as camadas sociais que possuíam certa 

estabilidade econômica. Isso nos permite vislumbrar não apenas a presença de um modelo de 

sociedade excludente no microcosmo de São Vicente de Paulo, na medida em que o grupo 

mais elevado permanece praticamente inalterado, bem como as suas nuances e 

especificidades. 

Em relação à concentração de escravos batizados, os micros proprietários iniciam a 

amostra apresentando um percentual expressivo, chegando a atingir 77,4% dos registros 

localizados, mas a partir do segundo quinquênio (1860-1864), este grupo apresenta uma 

queda significativa de menos 7,6%. É nesse momento que a faixa dos pequenos proprietários 

tem um ligeiro aumento, o que a princípio pode ser explicado pela inserção de indivíduos que 

iam à Freguesia, somente, para batizar seus escravos. Outro fator de peso, como apontamos 

anteriormente, seria a transição de faixa. Aqui, como exemplo, citaremos a família Tosta, que 

no primeiro quinquênio (1855-1859) conduziu à pia batismal 3 escravos e, no segundo 

quinquênio, apesar da mudança de faixa de concentração (isto é, saíram da classificação dos 

micros e passaram a atuar como pequenos proprietários), leva para receberem o batismo 

apenas 4 crianças.97   

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 002 e 

004, 1855-1889. 



Tabela 4: Percentual quinquenal dos proprietários que batizaram seus escravos na Freguesia 

de São Vicente de Paulo, 1855-1859/1860-1864/1865-1870 
Nomenclatura 1855-1859 1860-1864 1865-1870 

Micros proprietários 77,4 69,8 79,6 

Pequenos proprietários 18,0 24,3 18,4 

Médios proprietários 2,6 3,8 2,0 

Grandes proprietários 2,0 2,2 0 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002 e 

004, 1855-1870. 

 

Gráfico 5: Percentual quinquenal dos proprietários que batizaram seus escravos na Freguesia 

de São Vicente de Paulo, 1855-1859/1860-1864/1865-1870 

 
 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002 e 

004, 1855-1870. 

 

 

Na verdade, grosso modo, a análise dos batismos reforça o que vimos com os óbitos. 

Em relação ao último período, os grandes possuidores não conduziram nenhum escravo ao 

sacramento do batismo. Podemos, numa visão geral, concluir que, descontadas as flutuações 

da subnumeração da fonte, a distribuição da propriedade de escravos em São Vicente de 

Paulo, não obstante, apresente o quadro geral de áreas marcadas pela pequena propriedade 

fundiária, pois esta trazia em seu seio, igualmente, as marcas da desigualdade inerente à 

sociedade brasileira.  

 

2.2 Dos senhores e de seus escravos 

 

Com os registros paroquiais conseguimos coletar informações de 422 senhores. Desse 

total, 79,2% correspondiam aos indivíduos do sexo masculino e 20,8% era composto por 
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mulheres. Como era de se esperar, é patente o predomínio dos homens entre os proprietários 

que batizavam e sepultavam seus cativos na Freguesia de São Vicente de Paulo. 

Tentando fugir ao óbvio, e buscando na exceção detalhes que fogem à regra, a busca 

por informações que apontassem como as senhoras participavam como agentes da vida social 

e econômica da Freguesia foi marcada por certa aridez. As obras locais98 faziam pequenos 

comentários a respeito das propriedades que eram administradas pelos homens, enquanto as 

fazendas que pertenciam às mulheres tinham, somente, seus nomes registrados sem outras 

considerações. Por este motivo, realizamos um levantamento de dados para tentarmos 

preencher esta lacuna. Uma tarefa árdua, devido às fontes que se perderam com o tempo. Mas, 

com o que conseguimos, foi possível perceber que existiam senhoras que possuíam atividades 

que ultrapassavam os limites domésticos.  

Vale lembrar, “que a educação destinada para as mulheres não as preparava para 

exercerem com desenvoltura as tarefas ligadas à administração e ao comando de engenhos.” 99 

Devido a esse fator, a autoridade feminina, em algumas ocasiões, foi confrontada e 

desconsiderada. Nesse contexto, inserimos a trajetória de D. Anna Monteiro, cujo nome 

constava em 1855 na relação de proprietários e nos registros eclesiásticos. Posteriormente, 

seus bens passam a ser controlados pelo seu filho João Monteiro Franco.100 Essa informação 

conseguimos obter  através da minuciosa descrição encontrada no assentamento de óbito feito 

pelo vigário Francisco Alves de Brito, no ano de 1865. 

 

Aos desseseis do mez de Maio de mil oito centos e cincoenta e cinco nesta 

Freguezia de São Vicente de Paulo faleceu Joaquim escravo de cincoenta 

anos de idade preto de nação de D. Anna Monteiro [agora] sob a 

administração de seu filho João Monteiro Franco sepultado no cemiterio 

desta Freguezia. Para constar fiz este assento em que assigno. 

 

Vigário Francisco Alves de Brito.101 (grifo nosso) 

 

Diferente desta senhora foi a trajetória da D. Maria Domingues Monteiro de Sousa,102 

casada com o comendador Pedro Luis de Sousa. No início de nossa amostra (1855), essa 

                                                 
98VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, p.219-232. PREFEITURA E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.  Araruama: panorama de uma cidade, p.22. 
99 MESTRADO EM HISTÓRIA SOCIAL. UNIVERSO, Campus Niterói. Tópico Especial, Cultura e História. 

Comentário em sala de aula efetuado pela Prof.ª Dra. Mary Del Priore, em 04 maio 2011. 
100 Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870. 
101Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 

1855-1870. 
102Posteriormente, encontramos situações similares entre as senhoras: D. Anna Fellicianna de Sousa, D. Balbina 

Alves Carneiro e Campos, D. Felippa Augusta de Magalhães, D. Luiza Maria d’ Assumpção, D. Luzia das Neves 



senhora aparece como viúva e responsável em administrar os bens de sua família. Nesse 

período, a Fazenda Conceição já se destacava no processamento do açúcar e por cultivar 

mantimentos.103 No ano de 1859, seu engenho ganha destaque por ser o único da região 

movido pelo vapor. Chamamos atenção para o fato de que existiam outras propriedades 

destinadas ao cultivo do açúcar na Freguesia, mais não possuíam mecanismos com a mesma 

tecnologia. Passaram-se dez anos até que aparecesse um engenho com a mesma estrutura 

encontrada nas terras da senhora Sousa.  

Na propriedade de D. Maria havia um oratório que foi dedicado à Nossa Senhora da 

Conceição. Este foi aprovado no ano de 1855 e, posteriormente, passou a ser notificado pelo 

Almanak Laemmert.  As primeiras celebrações ficaram a cargo do cura interino Thomas 

Antonio de Mattos.104 Infelizmente não conseguimos mais dados a respeito desta fazenda e de 

suas instalações. Nem mesmo no trabalho do memorialista Vasconcellos existem informações 

sobre essa terra. A ausência de informações mais concretas nos impossibilitou de fazer uma 

análise que abordasse o conjunto arquitetônico e a dinâmica desta propriedade. Por outro lado, 

conseguimos informações a respeito de seus filhos.  

Após o falecimento da senhora Sousa, localizamos seus herdeiros encarregados em 

administrar os bens materiais que lhes foram deixados. Os irmãos Sousa unificaram seus 

bens, e isso ficou perceptível pelas informações que encontramos no Almanak Laemmert, as 

quais faziam referências ao engenho situado na propriedade Conceição, agora conhecido 

como ‘Monteiro de Sousa & Irmãos’.105 Os herdeiros homens, assim como o falecido pai, 

também exerceram funções administrativas na Freguesia de São Vicente de Paulo e no 

Município de Araruama.106 

A ampliação de sua família (ver anexo 5) se deu a partir dos matrimônios de seus 

filhos, entre eles o advogado Antonio Pedro Monteiro de Sousa,107 que veio para a Corte do 

                                                                                                                                                         
Soares de Souza, D. Maria Fernandes de Sá e D. Maria Luiza Lopes de Souza. (Cf. ALMANAK LAEMMERT, 

1855-1870). 
103ALMANAK LAEMMERT, 1856, p.69. 
104Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pasta 002, 1855-1860. 
105 ALMANAK LAEMMERT, 1871, p. 290.  
106 ALMANAK LAEMMERT, 1873, p.141. 
107 Segundo Vasconcellos, o herdeiro da D. Maria Domingues Monteiro de Sousa formou-se em Direito pela 

Faculdade São Paulo e advogou no Município de Araruama até o ano de 1866, período em que saiu sua 

nomeação a juiz municipal de Capivari. (Cf. VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, 

p.262). 



Rio de Janeiro arranjar casamento com a D. Maria Benedicta Monteiro de Sousa. No ano de 

1869, o casal aparece batizando seu filho Álvaro. 108 

Após conhecermos um pouco da história da família Monteiro de Sousa, voltaremos 

nossas considerações para o contingente escravo que desempenhavam as tarefas ligadas ao 

engenho e lavoura de açúcar. Neste item, daremos ênfase às famílias cativas (nucleares e 

matrifocais) que localizamos na Fazenda Conceição. 

A escravaria da família Monteiro de Sousa apareceu tanto nos registros destinados aos 

batismos como nos de óbitos. Entre os inumados, o maior índice estava entre as crianças. 

Aqui podemos mencionar o inocente Thomé,109 que nasceu no dia 26 de junho de 1856. Sua 

família era composta pelos pais – Rufo (preto de nação) e Jacintha (preta crioula) – além de 

seus irmãos Rufino, Rosa e Maria.110 O rebento foi levado à pia batismal após completar um 

mês. Para padrinhos, seus progenitores optaram pelo casal José e Joaquina.  

O modelo de estrutura familiar da qual o pequeno Thomé estava inserido apresentava, 

se assim podemos dizer, semelhanças em relação aos casais que localizamos no plantel dos 

Monteiros de Sousa, a partir dos registros paroquiais de batismos e óbitos. Apesar de os 

registros aqui citados não serem apropriados para análise dos matrimônios da população 

escrava, a partir da redação contida nos assentos eclesiásticos conseguimos perceber que os 

cativos que pertenciam à família Monteiro de Sousa não procuraram alianças maritais com 

escravos pertencentes a outros senhores. Isso nos indica que, provavelmente, o mercado 

marital foi estipulado entre os escravos que estavam inseridos no mesmo plantel. Situação 

semelhante foi apontada por Alida Metcalf ao realizar um estudo de caso entre as famílias 

cativas de Santana de Parnaíba. A autora menciona que o casamento escravo entre os pares da 

mesma senzala atingiu a taxa bruta de 94% dos casos apontados. Mesmo tendo uma taxa bruta 

expressiva, o casamento entre os indivíduos de condição jurídica escrava não foi superior aos 

que foram arrolados para a população livre da localidade.111 Em São Vicente de Paulo, esse 

número foi reduzido e alcançou apenas 3,3% dos casamentos entre escravos do mesmo 

                                                 
108Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

001, 1866-1870. 
109Após contrair uma moléstia que atingiu e afetou parte dos órgãos internos, o rebento foi sepultado no dia 31 de 

agosto de 1861. O sacerdote responsável pelo ato foi o vigário Francisco Alves de Brito. Na ocasião, estipularam 

que a faixa etária da criança fosse de oito anos. Mas, com as dados obtidos pelo registro de batismo, percebemos 

que essa informação não procedia. (Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos 

da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870). 
110As informações sobre os irmãos do rebento foram extraídas do livro de óbitos da freguesia. (Cf. Arquivo da 

Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-1870). 
111METCALF, Alida C. A família escrava no Brasil Colonial: um estudo de caso em São Paulo. História e 

população: estudos sobre a América Latina. São Paulo: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, 1990, 

p.207. 



proprietário.112 O percentual encontrado nos revela uma situação muito comum no Brasil, em 

relação ao mercado matrimonial dos escravos que tendiam a casar-se com cativos ligados à 

rede de parentesco de seus senhores.  

Ainda no plantel dos Monteiro de Sousa, localizamos mais oito famílias nucleares. 

Estas seguiam o perfil apresentado pela família formada pelo cativo Rufo. Em três órbitas 

familiares, constatamos que foi priorizado o elemento de mesma procedência. Essa situação 

foi percebida entre os pares africanos que, além de compartilharem da mesma experiência de 

travessia a caminho do Brasil, precisavam adaptar-se às condições de trabalho de uma 

unidade destinada ao processamento do açúcar. Nestes casos, a endogamia pode ter sido  

utilizada como estratégia de sobrevivência para aliviar o peso do cativeiro e para criar 

identidades no interior das senzalas. A partir das unidades familiares, os escravos teriam um 

espaço para compartilhar suas lembranças culturais.113 

Além destas, havia as famílias matrifocais que constituíam 60,8% das famílias que 

apareceram nos registros de batismos e óbitos, como pertencentes aos Monteiro de Sousa. Na 

Freguesia de São Vicente de Paulo, esta estrutura não era encontrada apenas em 

estabelecimentos rurais de pequeno porte. Por meio das fontes utilizadas, percebemos que os 

médios (11-19 escravos nos registros) e grandes plantéis (20 ou mais escravos nos registros) 

possuíam os índices mais elevados. Diferente, portanto, de Santana de Parnaíba onde as 

unidades domésticas representadas pela figura materna e seus rebentos eram encontradas, 

exclusivamente, em propriedades menores.114 

Outra característica atribuída as famílias matrifocais da Freguesia de São Vicente de 

Paulo  era o convívio das crianças, consideradas ilegítimas, com seus possíveis pais. Essa 

situação poderia ser explicada se levarmos em consideração a questão referente as uniões 

consensuais que aconteciam, entre os cativos, sem necessariamente passar pela sanção da 

Igreja. 

 

 

 

 

 

                                                 
112Vale lembrar que o valor obtido apresenta discrepância, uma vez que existe uma lacuna em parte de nossa 

documentação.  
113Cf. SLENES, Robert W. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações da família escrava. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1999, p. 49. 
114METCALF, Alida C. A família escrava no Brasil Colonial: um estudo de caso em São Paulo. História e 

população: estudos sobre a América Latina, p.208. 



Tabela 5: Famílias nucleares e matrifocais arroladas pelos registros paroquiais de batismos e 

óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 (Escravaria Monteiro de Sousa) 
 

Famílias nucleares 

Pai Mãe Filhos 

Afonso (preto de nação) Paulina (preta de nação) Afonsa e Caetana 

André Marcolina Bartolomeu 

Antão (preto de nação) Marcelina (preta de nação) Maria e Antão 

José Joaquina Alberta 

Lucas (preto de nação) Caridade (preta de nação) Pedro e Justina 

Tito Emilia Nuno 

Vital Domingas Silvestre 

Vitor Luiza Servolo 

Rufo (preto de nação) Jacintha (preta crioula) Rufino, Rosa e Maria 

Famílias matrifocais  

Mãe Filhos 

Angela (crioula) Alicia 

Bemvinda (crioula) Joaquim e Lucinda 

Catharina Adolpho, Barnabé, Benedicto, Maria e Miguella 

Domingas Peila 

Donata Valentim 

Francisca (crioula) Vicente 

Joaquina Maria 

Juvencia Belisário 

Maria (crioula) Camillo 

Maria Felizarda Cosme, Martinho e Quiteria 

Maria dos Santos (crioula) Iria 

Serena Ilidia, Lydia e Maria 

Valeria Maria, Manoel e Paulina 

Victoria Ignez 

Total 

Famílias nucleares Famílias matrifocais 

# % # % 

9 39,1 14 60,9 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 

 

Os cativos, que foram batizados e sepultados na Freguesia de São Vicente de Paulo, 

provavelmente, tiveram em seus sacramentos indivíduos que acompanhavam as celebrações 

religiosas. Estes indivíduos, segundo os registros paroquiais de batismos e óbitos, tratavam-se 

do pai, da mãe, dos irmãos e padrinhos. Através destas descrições, chegamos ao resultado 

final que detectou a presença de 56 escravos. Como podemos perceber, a família Monteiro de 

Sousa possuía um amplo plantel. Entre os inumados foram encontrados 62 casos, pois nesta 

ocasião localizamos cativos de todas as faixas etárias. As crianças representavam 54,8%, 

enquanto adultos e idosos correspondiam respectivamente a 24,1% e 6,4%.115 Nos livros de 

batismos só detectamos a presença de 12 crianças recebendo o sacramento. Com as fontes 

(registros de batismos e óbitos) utilizadas, percebemos que havia equilíbrio no perfil sexual, 

porque a proporção feminina chegou a 50,9% e a masculina a 49,1%.  

                                                 
115 Esse valor não inclui os indivíduos sem indicação etária que correspondiam a 14,7% dos registros localizados.  



Em relação à faixa etária, nesta escravaria não localizamos mulheres idosas. A idade 

das mesmas variou entre os 18 - 35 anos, enquanto no grupo dos homens foi constatada a 

presença dos indivíduos idosos que oscilavam dos 45 - 70 anos, apesar de não serem 

expressivos em relação aos indivíduos que foram apontados pelos registros paroquiais, como 

adultos. 

Percebemos, através desses dados, que a senhora Maria Domingues controlava um 

empreendimento que contava com abundante mão de obra cativa. É claro, que as informações 

que levantamos apresentam deturpações. Os resultados a que chegamos poderiam ser 

alterados, mas certamente não muito, se dispuséssemos de seu inventário post-mortem. 

Mulheres no comando de engenhos foi um assunto desenvolvido pelos viajantes em 

seus relatos, os quais mapearam o cotidiano dessas unidades agrícolas, como foi o caso da 

inglesa Maria Graham que, ao visitar a propriedade da senhora Mariana, situada na Mata da 

Paciência, descreve com detalhes as instalações que abrigavam os maquinários, estes, por sua 

vez, constituíam-se de utensílios modernos impulsionados pelo vapor. Para o serviço, a 

fazenda possuía 200 escravos que realizavam suas tarefas sob a supervisão desta senhora.116 O 

ritmo das atividades desenvolvidas nos engenhos era coordenado, como coloca a historiadora 

Mary Del Priore, pelo calendário agrícola que acrescentava à rotina diária uma série de 

atividades que exigiam, juntamente com a experiência, a capacidade de saber administrar a 

propriedade como um todo, ou seja, era preciso tocar as unidades rurais com braço de ferro. 

Mas isso não significava agir de maneira rude com os indivíduos que trabalhavam tanto na 

lavoura como nas tarefas domésticas. 

Além de inspecionarem os serviços realizados nas lavouras e nos engenhos, as 

senhoras tinham que desempenhar suas obrigações domésticas que atendiam sua família 

(precisavam cuidar da casa e da educação dos filhos) e de sua escravaria, e isso acontecia por 

meio da assistência básica. Também precisavam lidar com os problemas que envolviam seus 

cativos, pois as situações embaraçosas variavam, indo desde pequenos furtos até as fugas.117 

A administração feminina entre as famílias localizadas em São Vicente de Paulo 

totalizaram seis propriedades, das quais duas se encaixavam nos padrões do grupo dos 

pequenos proprietários e quatro eram compatíveis com o grupo dos grandes proprietários. 

Para as proprietárias sem indicação de rede familiar encontramos a seguinte estrutura: 

quarenta e oito foram enquadradas no grupo dos micros proprietários, vinte e nove 

                                                 
116GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956, p.316. 
117 PRIORE, Mary Del. Condessa de Barral: a paixão do imperador, p. 88 - 90. Ver também: PRIORE, Mary 

Del. Mulheres de Açúcar: vida cotidiana de senhoras de engenho e trabalhadoras da cana no Rio de Janeiro entre 

a Colônia e o Império. RIHGB. Rio de Janeiro, A.169, Nº438, p. 57-90, 2008.  



apresentavam as características do grupo dos pequenos proprietários e cinco tinham as 

similitudes do grupo médios proprietários. A Tabela 6 (a partir dos dados que conseguimos 

extrair das edições do Almanak Laemmert) indica as atividades que eram desenvolvidas nas 

fazendas que estavam sob a supervisão das mulheres, no período de 1855-1870. 

 

Tabela 6: Atividades desenvolvidas nas propriedades de administração feminina localizadas 

na Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 

Fonte: Almanak Laemmert, 1855-1870.  

 

Como podemos perceber, as propriedades que se destinavam à lavoura do café e 

mantimentos eram expressivas nesse grupo. Se compararmos esses dados com o que 

coletamos sobre as fazendas que tinham a sua gerência realizada pelos homens, chegamos aos 

resultados que aparecem expressos na Tabela 7. As informações contidas nessa tabela 

referem-se a 293 senhores que, de acordo com o Almanak Laemmert, possuíam terras 

cultiváveis na Freguesia de São Vicente de Paulo.118 

 

Tabela 7: Atividades desenvolvidas nas propriedades de administração masculina localizadas 

na Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 

Fonte: Almanak Laemmert, 1855-1870.  

 

Como percebemos na Tabela 7 das propriedades de administração masculina, 37,4% 

não tiveram a indicação, pelo Almanak Laemmert, do tipo de atividades que desenvolviam 

para obter renda e possível inserção na sociedade vicentina. É provável que estes senhores 

tenham batizado e sepultado um número mínimo de cativos (1-3) na Freguesia. Uma 

explicação plausível para essa situação, e que devemos levar em consideração, é que estes 

possuidores de escravos, provavelmente, não possuíam bens rurais. Ou seja, conseguiram 

obter estabilidade financeira, se assim podemos dizer, mediante suas habilidades profissionais 

                                                 
118Entre esses proprietários, quarenta e dois estavam inseridos em estruturas familiares e duzentos e noventa e 

dois foram localizados no grupo dos senhores sem laços familiares. (Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de 

Niterói- Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-

1870). 

Atividades Nº de propriedades % 

Criação e lavoura 1 1,1 

Engenho de açúcar 3 3,4 

Lavoura de café e mantimentos 83 94,4 

Olaria 1 1,1 

Atividades Nº de propriedades % 

Criação e lavoura 8 2,6 

Criação, lavoura de café e mantimentos 166 54,9 

Engenho de açúcar 6 1,9 

Sem indicação 113 37,4 



anunciadas no anuário Laemmert. Chamamos atenção para o fato de que esses indivíduos 

moravam no centro da Freguesia e procuravam se distinguir da população pobre livre ao 

adquirirem escravos. Segundo Maurício Martins Alves, a diferenciação social, especialmente 

em áreas rurais, moldava os limites de quem exercia o controle dos bens e de quem era 

controlado.119 Em São Vicente de Paulo, o divisor entre as frações sociais que compunham o 

ramo populacional era calculado não só pelo número de imóveis (casas, sobrados, fazendas, 

sítios, etc.) adquiridos. A manutenção da diferença na sociedade vicentina, como tem 

mostrado nossa pesquisa, tinha como um dos seus critérios básicos o número de concentração 

de escravos por senhores. 

O corolário dessa premissa, que ademais caracteriza as sociedades escravistas, se 

materializa na busca “quase desesperada” da população livre (em especial dos pequenos 

proprietários agrícolas, ex-escravos e profissionais liberais de baixo escalão) pela 

expropriação dos serviços escravos. Na Freguesia estudada, essa situação ficou explícita 

quando encontramos indivíduos como: Antonio José Vieira (professor público), João José 

Vicente (carpinteiro e preto livre), Sebastião José de Carvalho (ferrador), Antonio de Azevedo 

Ribeiro (alfaiate) e o carpinteiro Miguel da Silva Chaves - que oferecia seus serviços às 

unidades rurais estabelecidas em São Vicente de Paulo. O caso deste último nos parece 

particularmente interessante. Ocorre que, a partir de 1858, seu nome apareceu na listagem dos 

fazendeiros que se dedicavam ao plantio do café e de mantimentos.120 Sua migração para o 

setor agrário pode ter representado uma ascensão social, mas não necessariamente a sua 

inclusão na “boa sociedade” vicentina.  

Florentino e Fragoso explicam que a inserção de uma pessoa pobre e livre no espaço 

rural representava uma mobilidade, ainda que em escala inferior. Isso porque o indivíduo não 

conseguia igualar-se aos proprietários que contavam com elevado nível de riqueza. Ou seja, 

mesmo alcançando bens agrícolas, havia uma barreira pela qual não conseguia passar, pois 

estava proibido de participar das atividades lucrativas, em especial, as que envolviam 

transações para a exportação.121 

                                                 
119ALVES, Maurício Martins. Caminhos da pobreza: a manutenção da diferença em Taubaté (1680-1729). São 

Paulo: Prefeitura Municipal de Taubaté, 1998, p. 50. 
120ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870. 
121FLORENTINO, Manolo e FRAGOSO, João. O arcaísmo como projeto: o mercado atlântico, sociedade 

agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro (1790-1840), Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2001, p.227. 



A migração de um setor econômico para outro não se limitou aos profissionais liberais 

de baixo porte. O fazendeiro Ricardo Rodrigues Abrantes 122 foi o exemplo inverso que 

detectamos na localidade. É possível que sua unidade agrícola estivesse enfrentando 

problemas e, para solucioná-los, o senhor Abrantes procurou investir no ramo de prestação de 

serviços. No ano de 1858, monta no centro da Freguesia um estabelecimento voltado para a 

construção. Podemos admitir que para a realização das obras que foram requeridas, o 

proprietário utilizava o trabalho efetivo de seus escravos.123 

Entre os produtores rurais encontramos, ainda, o senhor João José Vicente, preto livre 

e de idade ignorada. A respeito de sua família localizamos, por meio dos assentos de batismos 

do ano de 1858, sua filha Maria Joanna levando o menino João ao sacramento.124 A partir 

deste registro, conseguimos ter acesso ao nome de sua esposa - Bernarda Maria da Conceição. 

O proprietário apareceu, em outras ocasiões, acompanhando três de suas escravas na 

celebração do ato religioso destinado aos rebentos das mesmas.125 Sua entrada na lista do 

Almanak Laemmert dos estabelecimentos ativos data do ano de 1859. Neste período, 

constatamos que sua fonte de renda provinha de uma propriedade agrícola especializada no 

plantio de café, juntamente com uma lavoura de gêneros alimentícios mistos, além de ter um 

espaço destinado para o atendimento das pessoas que recorriam ao seu ofício de carpinteiro. 

Seus negócios deixaram de ser notificados pelo Laemmert entre os anos de 1867 – 1870. A 

ausência de informações precisas sobre as atividades e empreendimentos da Freguesia foi 

evidenciada pela redação da publicação, que em nota pediam um responsável “habilitado e 

                                                 
122Segundo os assentamentos de batismos, o senhor Abrantes teve, como sua concubina, a senhora Mathildes 

Alves da Costa. A partir desta relação consensual, isto é, sem o reconhecimento da Igreja, nasceram seus filhos 

Maria, Manoel e João. Os dois primeiros foram batizados no oratório particular da D. Maria Joaquina 

Valladares, isso porque um dos padrinhos de ambas as crianças era da família desta senhora. Em relação à 

menina, de acordo com os complementos que encontramos em seu assento, aferimos que esta recebeu o 

sacramento sob contidione, e que nasceu em sete de agosto do ano de 1844. Enquanto que os meninos receberam 

as bênçãos emanadas do ato religioso, ainda recém-nascidos. No ano de 1862, de acordo com as informações 

acrescentadas pelo coadjutor José Maria Dias Pereira, o dito senhor leva para receber as bênçãos do rito religioso 

o seu filho Ricardo, este era legítimo, e sua mãe se chamava Mathildes Francisca Rosa. Sua última filha 

(Francisca) foi batizada no ano de 1864. (Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 002 e 004, 1855-1870). 
123No ano de 1859, seu irmão Bernardino Ricardo Abrantes passa a constar na relação dos pedreiros da freguesia. 

É possível que sua inserção neste ramo tenha sido estimulada pelo senhor Ricardo. O diferencial entre ambos 

estava na aquisição de terras e escravos, pois, pelo que conseguimos levantar, o primeiro estava em posição 

inferior ao segundo. (Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870.). 
124O assento foi redigido pelo vigário Francisco Alves de Brito e, como o pai não era conhecido, todos os dados 

que aparecem no mesmo faziam referência à família da mãe do inocente. Na ocasião serviram de padrinhos 

Joaquim José Vicente e Marcollina Maria da Conceição. (Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro 

de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 002, 1855-1860). 
125Eram elas: Maria (preta/ 2 meses) filha natural de uma preta de nação, Julia, Maria e Francisco (pretos/ a 

primeira com 8 meses, a segunda com 3 meses e o terceiro com 3 meses ) filha natural de Rosa de nação e 

Amancio (preto/ 2 meses) filho natural de Rosa crioula. O último teve como padrinhos os escravos Alexandre e 

Leopoldina que pertenciam ao mesmo senhor. (Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de 

Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002 e 004, 1855-1870). 



bondoso”126 para repassar os complementos que não foram identificados nas edições 

anteriores.   

Apesar de se distinguir pela sua aparência, num primeiro momento, acreditamos que o 

senhor João José Vicente não possuísse vínculos com as grandes famílias de São Vicente de 

Paulo. Esta hipótese pode ser descartada, uma vez que encontrarmos os registros de batismos 

referentes aos escravos da D. Maria Rosa da Silva (consta que o senhor Vicente apadrinhou a 

cativa Domingas), do fazendeiro João Joaquim de Vasconcellos (quando o dito senhor 

apadrinhou o escravo Leonardo) e da família Teixeira Meirelles (momento em que o 

carpinteiro conduziu o seu escravo Laurianno para apadrinhar o ingênuo Juvenal, filho natural 

de Jacintha crioula).127 No entanto, cabe ressaltar que Vicente apadrinha escravos de outros 

senhores mais expressivos que ele, não membros de suas famílias. Daí, que a escolha pode ter 

sido dos escravos que viram no senhor Vicente, mesmo sendo um preto livre, um padrinho 

interessante para seus rebentos. 

O proprietário João José Vicente, no que se refere aos assuntos de natureza 

econômica, apresentou similitudes com outros senhores. Procurou complementar a renda de 

sua unidade rural com o serviço manual em objetos de madeira. Essa atividade, pelo que 

percebemos, deveria ter uma alta demanda. Isto explicaria o número significativo de 

profissionais para uma localidade relativamente pequena. Entre os anos de 1855-1870, o 

número de carpinteiros oscilou entre 8 a 10, exceto nos anos em que foram apontados apenas 

os indivíduos que repassaram os dados cabíveis para serem inseridos no Laemmert.   

Na região alguns donos de escravos não possuíam unidades agrícolas produtivas, ou 

seja, viviam da renda obtida pelas atividades ligadas à manufatura e ao comércio.128 Na 

Freguesia conseguimos distinguir dois tipos de negociantes. O primeiro grupo era dos que 

possuíam lojas que forneciam produtos destinados às propriedades rurais, como: utensílios 

domésticos (louças e artigos para a mobília), mantimentos (secos e molhados), fazendas e 

ferragens. Nesse grupo estavam os comerciantes de alto porte, ou seja, os mais abastados. 

Aqui encontramos as famílias Vieira, Vieira Xavier e Campos129 que apresentaram similitudes 

                                                 
126 ALMANAK LAEMMERT, 1877, p. 52. 
127 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004, 1855-1870.  
128Esta era a situação de Antonio Joaquim de Azevedo, Antonio Siqueira de Souza, Belmiro José do Nascimento, 

Domingos José de Oliveira, Fernandes & Costa, Francisco Dias Garcia, Gabriel Jordão Rodrigues, João 

Francisco da Silva Batatal, José Caetano Ferreira, José Joaquim da Silva Portugal, José Soares de Pinho, Manoel 

Camillo, Manoel Duarte e Silva, Manoel Francisco Maia, Pedro José Soares e Texeira & Irmãos. (Cf. 

ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870). FARIA, Sheila Siqueira de Castro. A colônia em movimento: família e 

fortuna no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 178 -189. 
129Após o falecimento do senhor Domingos Carneiro de Campos, sua esposa D. Balbina Alves Carneiro e 

Campos transforma a propriedade em um engenho de açúcar movido a vapor. Essa transição foi percebida, em 



no que diz respeito à inserção ao mundo agrário. No ano de 1856, adquiriram suas 

propriedades e a nomeação de senhores de terra – fazendeiros. Mesmo seus engenhos tendo 

um nível produtivo alto, continuaram tendo seus empreendimentos130, isto é, não descartaram 

o setor que disponibilizava lucros. Os Vieira construíram um grande estabelecimento agrícola 

(para os padrões locais); em suas terras foi detectado um engenho de açúcar, um engenho de 

café e uma lavoura que se destinava à produção de mantimentos. Seu filho José Francisco 

Vieira Junior, além de fazendeiro, participava do corpo político-administrativo da Freguesia. 

Em 1857, passa a integrar a Guarda Nacional, sendo lotado no terceiro esquadrão de cavalaria 

da província de Cabo Frio, no qual exerceu e atuou como tenente na segunda companhia desta 

unidade.131 

Os negociantes que, anteriormente, fizemos menção apresentaram uma inserção 

paradoxal no setor agrário que disponibilizava em longo prazo riquezas produtivas (apesar de 

serem inferiores das obtidas pelo setor mercantil). Na Freguesia de São Vicente de Paulo, 

entre o período de 1856-1859, observamos que as aplicações do capital mercantil (aqui 

estamos nos referindo aos bens extraídos das lojas, oficinas de construções ou carpintarias e 

padarias) em propriedades rurais tiveram um crescimento que atingiu 2,0% da economia bruta 

da região.132 Para este resultado, devemos levar em consideração que, para o período 

apontado, a localidade estava dando seus primeiros passos em direção à autonomia 

econômica.133 Nos anos posteriores (1860-1870), percebemos que o número de 

empreendimentos agrícolas apresentou oscilações nos níveis de crescimento. Para o ano de 

1860 foram notificadas pelo Almanak Laemmert 156 propriedades. Enquanto que para o ano 

de 1870, encontramos um valor decrescente que chegou a 146 unidades rurais. Segundo 

Florentino e Fragoso, a apropriação do capital mercantil em bens ligados ao setor agrícola 

(fazenda, terra, mão de obra, etc.) possibilitava a circulação dos “agentes econômicos que 

poderiam facilmente converter-se em senhores de terras e homens”.134   

                                                                                                                                                         
nossa documentação, de maneira gradual. Só a partir do ano de 1875, seu nome aparece na relação dos 

proprietários que possuíam em suas terras um estabelecimento voltado para o processamento do açúcar. Uma 

explicação plausível, para essa mudança, poderia estar relacionada ao desgaste do solo provocado pela lavoura 

cafeeira. A solução para este problema seria a revitalização das áreas danificadas. Como os proprietários 

agrícolas não podiam aguardar a plena recuperação dos terrenos, acreditamos que o meio alternativo seria a 

mudança de atividade produtiva. Lembramos que para isso ocorrer era necessário também adestrar os escravos 

para as novas funções exigidas. (Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1855-1875). 
130ALMANAK LAEMMERT, 1855-1867.  
131ALMANAK LAEMMERT, 1855-1867. 
132 ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870 (Anexos).  
133 ALMANAK LAEMMERT, 1856-1859. 
134 FLORENTINO, Manolo e FRAGOSO, João. O arcaísmo como projeto: o mercado atlântico, sociedade 

agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro (1790-1840), p. 162.  



Havia, também, negociantes que apenas residiam na Freguesia, ou seja, possuíam suas 

lojas em regiões limítrofes como: Araruama e Rio Bonito. Entre esses negociantes estavam 

Bernardino Torres Quintanilha, Francisco Novaes Machado e Antonio José Cardoso. Este 

último era casado com a D. Catharina Maria de Souza. Sendo perspicaz para os seus negócios, 

conseguiu para seu filho Pedro José de Cardoso o matrimônio com uma senhorita da região. 

Ela se chamava Maria Antonia de Moraes, filha do senhor Bernardo José de Moraes e D. 

Joanna Maria de Moraes e, pelo que pudemos constatar, os patrimônios (fazenda, olaria e 

cativos) que possuíam na localidade estava sob os cuidados da senhora Moraes.135 Mesmo 

sendo analfabeta, como acrescentou o vigário Francisco Alves de Brito, não descuidava de 

seus bens e, para isso, contava com a ajuda de seu genro Pedro, que realizava as devidas 

transações para manter em pleno funcionamento as unidades de trabalho, em especial, quando 

os assuntos envolviam assinaturas em notas de contratos ou nas alforrias dos cativos.136 

A região contava, segundo o Almanak Laemmert, com um segundo grupo de 

estabelecimentos, estes eram pequenos e forneciam artigos de qualidade inferior e de baixo 

valor. Apesar da constatação da existência dessas lojas, o anuário não faz menção dos nomes 

dos indivíduos que as possuíam.137 

Agora passaremos para a análise do grupo de proprietários que pertenciam à elite da 

sociedade vicentina. Esses senhores exerciam atividades ligadas à administração da Freguesia. 

Essa situação foi realçada quando levantamos os dados dos indivíduos inseridos na política 

local, os quais eram militares de alta patente, médicos - que possuíam condecorações 

brasileiras da Imperial Ordem da Rosa e da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo – e 

proprietários agrícolas. A exceção apareceu quando encontramos o senhor Antonio Xavier da 

Rocha - dono de uma padaria- que pleiteava a função de subdelegado substituto. Ao conseguir 

o cargo, permanece no mesmo até o ano de 1863.138 

A carreira pública destes senhores se estabeleceu mediante uma rede de mútuas 

relações que configuram desde redes parentais, como foi o caso do major Luiz Pereira de 

Souza, que garantiu uma função administrativa para seu filho Luiz Pereira de Souza Júnior e 

Carlos Luiz Pereira de Souza, até as relações familiares forjadas pelos acordos políticos e 

econômicos que regiam a vida desta fração social. Como era costume nas famílias “de bem”, 

as alianças matrimonias tiveram como objetivo projetar indivíduos para as cadeiras políticas. 

                                                 
135Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 
136Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pasta 001, 1866 - 1870. 
137 ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870. 
138 ALMANAK LAEMMERT, 1856-1867.   



Em São Vicente de Paulo, podemos mencionar o casamento do médico Francisco Manoel 

Soares de Souza, com D. Luzia das Neves Soares de Souza. Em virtude de sua união passou a 

exercer e acumular ofícios públicos.139 

De acordo com Fragoso, a constituição parental era a forma pela qual a elite senhorial 

procurava se fortalecer. Isso porque os casórios permitiam que as famílias com problemas 

financeiros conseguissem se (re)estabelecer. Em outras ocasiões, o que se pretendia era o 

somatório das fortunas.140 Os perfis mencionados estavam presentes nas uniões que iam se 

estabelecendo entre os membros da sociedade, os quais possuíam bens nos ramos agrários e 

mercantis da Freguesia, pois o que se almejava era uma aliança bem sucedida. Isso para os 

homens era acentuado a partir dos dotes que abrangiam, na maioria das vezes, concessões de 

terras, uma quantidade significativa de escravos, dinheiros e bens domésticos de alto valor 

(objetos de prata, joias e outros artigos finos).141 

As configurações familiares estavam delineadas entre os grupos que possuíam 

notoriedade no meio político e econômico. Essa estratégia de poder se estendeu para as 

relações de compadrio. As famílias mais abastadas procuravam ampliar seus domínios no 

momento de levar sua prole à pia batismal. Os padrinhos mais requisitados foram os que 

atuavam na administração pública.142 

Com a Tabela 8, podemos visualizar os senhores que estavam inseridos nas ocupações 

administrativas da Freguesia e dos Municípios que tiveram tutela sobre a mesma. Ou seja, os 

cargos estiveram centralizados nas mãos de uma pequena parcela da sociedade que se 

perpetuou no poder, depois que foram emancipados da Freguesia da Aldeia de São Pedro. 

Consonante à concentração de renda, foi a concentração do exercício do poder político em 

São Vicente de Paulo. 

Como visto, a vida econômica da Freguesia de São Vicente de Paulo era 

razoavelmente complexa. Por um lado, havia um setor mercantil e manufatureiro que 

facultava os seus membros o ingresso na vida agrária. Por outro lado, havia as propriedades 

rurais, sendo as mais prósperas impulsionadas pelas atividades ligadas à lavoura cafeeira em 

conjunto com a de mantimentos. O status produzido por essas atividades se refletia no 

                                                 
139ALMANAK LAEMMERT, 1856-1870. GUARDA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. Disponível em: 

<http://www.cbg.org.br/artigos genealogicos>. Acesso em 15 nov. 2010. 
140 FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos: a economia política das melhores famílias da terra do Rio de 

Janeiro, século XVII. Algumas notas de pesquisa. Revista Tempo. Niterói. V 8, Nº 15, p. 11-35, 2003. 
141 FARIA, Sheila Siqueira de Castro. Fortuna e família em Bananal no século XIX. In: CASTRO, Hebe Maria 

Mattos de; SCHNOOR, Eduardo (org.). Resgate: uma janela para o oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks,1995, 

p.84. 
142 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004, 1855-1870. 



exercício de um cargo público. Chamamos atenção para o fato de que os proprietários 

localizados pelos registros paroquiais de batismos e óbitos participavam de maneira variada 

da economia local. Isso porque existiam indivíduos que produziam para o seu próprio 

consumo ou para pequena venda no mercado local. Em nossas pesquisas, essa situação ficou 

nítida quando encontramos na edição de 1855 do Almanak Laemmert, abaixo da relação dos 

fazendeiros, a frase que confirmava a existência de produtores em escala menor, indicando 

que a publicação realizava um levantamento privilegiando as grandes e médias propriedades 

existentes nos Municípios, nas Freguesias e nos Curatos. 

 

Tabela 8: Ocupação pública na Freguesia de São Vicente de Paulo e nos Municípios de Cabo 

Frio e Araruama, 1855-1870 

Período Localidade Senhores Função 

1856-70 Freguesia de São 

Vicente de Paulo 

Dr. Antonio Gonçalves de Lima Torres  

     - Subdelegado (Major) Luiz Pereira de Souza 

(Médico) Francisco Manoel Soares de Souza 

(Médico) José Dias Pinto de Figueiredo 

Antonio Xavier da Rocha  

 

 

 

 

-Subdelegado Substituto 

 

Bento José Leite 

Carlos Luiz Pereira de Souza 

(Capitão) Francisco José dos Santos Silva 

(Capitão) Joaquim da Costa Bernardes 

Francisco Xavier Pereira Lima 

José Francisco Vieira Junior 

Justinianno Lucas de Souza 

Luiz Pereira de Souza Junior 

(Major) Luiz Pereira de Souza 

(Médico) Francisco Joaquim de Sousa Motta 

(Tenente) Antonio José de Vasconcellos 

(Tenente) Damião Pereira Costa 

Bento José Leite  

 

 

- Juiz de Paz 

(Capitão) Francisco José dos Santos Silva 

Dr. Francisco José Vieira 

Joaquim Alves da Costa 

Joaquim Antonio de Magalhães 

Justinianno Lucas de Souza 

Luiz Pereira de Souza Junior 

(Major) Luiz Pereira de Souza 

Manoel Joaquim de Souza Mello 

(Médico) Francisco Manoel Soares de Souza 

(Tenente) Felizardo José Rodrigues 

Antonio Pedro dos Reis - Escrivão da Subdelegacia e 

de Paz Antonio Pinto Pinheiro 

Manoel Lopes da Trindade 

Dr. Antonio Gonçalves de Lima Torres - Inspetor Paroquial das 

Escolas Manoel Joaquim de Souza Mello 

(Médico) José Dias Pinto de Figueiredo 

1856-60 Município de Cabo 

Frio 

(Médico) Francisco Manoel Soares de Souza - Presidente da Câmara 

Municipal 

- Juiz Municipal de Órfãos 

(substituto) 

- Conselheiro Municipal de 

Instrução Pública 



Fonte: Almanak Laemmert: 1855-1870 

 

Entre as propriedades que se destinavam à principal fonte de renda da região, três 

possuíam portos de embarque que ficavam localizados próximo ao rio São João.143 Estes 

portos tinham a finalidade de escoar os produtos das lavouras de café, de açúcar e de 

mantimentos para os portos da vila da Barra de São João e do Município de Capivari. Este 

último recebia, além dos gêneros alimentícios, uma quantidade considerável de madeira. Essa 

exportação torna-se compreensível pela existência de negociantes144 da Freguesia de Nossa 

Senhora das Correntezas, situada no dito Município, que se dedicavam ao comércio deste 

produto. A cidade de Araruama contava, ainda, com mais dois portos – Pontes dos Leites e 

Iguaba Grande - que transportavam o principal gênero de exportação: o café.145 Para 

Vasconcellos, a navegação dos produtos de exportação tem início em 1870. Mas, com as 

informações que levantamos, pudemos constatar que a circulação de mercadorias por vias 

fluviais e marítimas na região datam de 1863.146 

O transporte marítimo de Araruama para o Município de Cabo Frio aguçou o interesse 

de um grupo de senhores que perceberam as vantagens do aluguel de lanchas para a condução 

de mantimentos. O proveitoso negócio pode ser explicado pelo número considerável de portos 

que Cabo Frio possuía. O período que está sendo alvo de nossos estudos, segundo o Almanak 

Laemmert, aparecem dezesseis portos situados pelo litoral cabo-friense.147 Vale ressaltar, que 

nem todos os proprietários que investiram nesse ramo obtiveram lucros. Nos primeiros anos, 

como mostra o Gráfico 6, percebemos alguma estabilidade no volume dos que possuíam 

embarcações destinadas ao fim comercial.  Mas, a partir de 1867, essa situação ganha uma 

                                                 
143ALMANAK LAEMMERT, 1868, p.269.  
144Foram notificados na edição de 1864, do Almanak Laemmert, os seguintes senhores: Dario Justo de Souza 

Mello, Egydio Antonio Ferreira Bastos, Francisco José Ribeiro Magalhães, Francisco Pinto Coelho, Francisco 

Regal & Irmãos, João Xavier Ferreira, João Francisco Nepomuceno, Joaquim José de Souza Motta, Joaquim 

Alves de Brito, Joaquim Gomes Ferreira Leite, José Antonio Ferreira Bastos, José Fernandes de Carvalho, José 

de Oliveira Bastos, José de Freitas, José Pedro da Motta, José Pedro Coelho e Manoel Joaquim Pinto Osorio. 
145ALMANAK LAEMMERT, 1863 – 1870.  
146ALMANAK LAEMMERT, 1863 – 1870.   
147 ALMANAK LAEMMERT, 1864, p.259.  

Dionysio José de Sousa - Fiscal 

1861-70 Município de 

Araruama 

Antonio José de Vasconcellos  

 

 

- Vereador 

 

Antonio Marinho de Bragança 

(Doutor) José Luiz Monteiro de Sousa 

José Antonio dos Reis Rato 

(Major) Luiz Pereira de Souza 

(Médico) José Dias Pinto de Figueiredo 

(Médico) Francisco Joaquim de Sousa Motta 

(Coronel) Francisco Álvares de Azevedo Macedo - Juiz Municipal de Órfãos 

(Suplente) (Médico) José Dias Pinto de Figueiredo 

(Médico) José Dias Pinto de Figueiredo - Delegado de Polícia 



nova configuração, porque houve uma baixa considerável nesse ramo. Em 1869, somente os 

senhores que apresentavam uma estrutura complexa conseguiram manter o empreendimento. 

Foram eles: o coronel Francisco Álvares de Azevedo Macedo, José Alves Rodrigues, 

Mendonça & Irmãos, Paulino Pinto Pinheiro e Santos Carvalho & Companhia.148 

 

Gráfico 6: Proprietários de lanchas e barcos no Município de Araruama, 1863-1870 

 

 

Fonte: Almanak Laemmert, 1863 -1870. 

 

Em São Vicente de Paulo, as fazendas que tinham os portos destinados para a 

embarcação pertenciam a senhores que participavam ativamente da vida econômica da 

Freguesia. A propriedade Porto Alegre, do alferes Antonio José de Vasconcellos,149 é um 

exemplo do que estamos falando. Sua família se estabeleceu na região através de seu pai, o 

fazendeiro João Joaquim de Vasconcellos. Diferente foi a estratégia de inserção na sociedade 

vicentina adotada pelo senhor Vasconcellos, pois vale lembrar que seu pai procurou ajudar a 

Freguesia com doações em dinheiro, enquanto o alferes Vasconcellos atuou como 

subdelegado substituto. Quando São Vicente foi desmembrado do Município de Cabo Frio, o 

militar apareceu exercendo a função de vereador na Câmara Municipal de Araruama.150 Nos 

registros de óbitos, Vasconcellos e seus familiares enterraram 104 escravos, tendo uma média 

de 7,4 escravos por ano. Enquanto nos registros de batismos localizamos 69 escravos que 

                                                 
148ALMANAK LAEMMERT, 1863 – 1870. 
149Casado com a D. Leopoldina Rodrigues Borges. No ano de 1855, batizam o inocente José de três meses. O ato 

religioso foi ministrado na capela do curato de São Vicente de Paulo e foi ministrado pelo cura interino Thomas 

Antonio de Mattos. Os padrinhos escolhidos para a ocasião foram os avós paternos.  (Cf. Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 002, 1855 -1860.). 
150ALMANAK LAEMMERT, 1861, p.287.  
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receberam o sacramento, nos dando uma média anual de 4,6%. Em relação aos padrinhos, 

foram arrolados 100 escravos, e isso nos permitiu chegar ao percentual de 6,6% ao ano.151 

Outro exemplo seria a fazenda Soubara, que pertencia ao coronel Francisco Álvares de 

Azevedo Macedo152, casado com a senhora Maria Carolina Rodrigues Torres.153 Esta 

propriedade, segundo os dados que conseguimos obter na obra de Vasconcellos, contava com 

instalações que se destinavam ao processamento do café, do açúcar e do fabrico de 

aguardente. Natural de Itaboraí, o senhor Macedo era filho do major João Álvares de Azevedo 

Macedo e de Maria Macedo Freire de Azevedo, seus ancestrais (aqui estamos nos referindo 

aos bisavós) chegaram à cidade do Rio de Janeiro, ainda no século XVI. Aos 41 anos esteve à 

frente do regimento do IV Comando da Guarda Nacional que abrigava homens dos 

municípios de Saquarema e Cabo Frio.154 No Município de Araruama atuou na junta 

administrativa, sendo o primeiro suplente do juiz municipal e de órfãos. Com os registros de 

batismos e óbitos de São Vicente de Paulo, encontramos um cunhado do coronel, o médico 

Francisco Joaquim de Souza Motta, esposo de D. Maria Isabel de Azevedo. Na Freguesia, o 

doutor além de desempenhar seu ofício atuou na administração como subdelegado e juiz de 

paz.155 

Por fim, ainda citamos a fazenda Barro Vermelho, da D. Felippa Augusta de 

Magalhães e de seu esposo Antonio Pereira de Magalhães. A principal atividade desta 

propriedade era o cultivo e o processamento do café. Vasconcellos (1998) aponta este casal 

como proprietário das terras Jaguaripe. Este imóvel ficava na localidade denominada de 

Morro Grande e destinava-se à lavoura e ao refino do açúcar.156 Após o falecimento de seu 

esposo, a viúva Magalhães assumiu os negócios de sua família. Entre os empreendimentos 

por ela administrados, não encontramos indícios desta terra, o que nos leva a acreditar que 

esta propriedade poderia ter sido vendida para sanar possíveis problemas financeiros. Deste 

imóvel, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural conseguiu localizar uma usina que 

abrigava as atividades do antigo engenho. Pelo que podemos perceber, a instalação contava 

com mecanismos rudimentares e possuía uma arquitetura bem simples.157 No ano de 1992, a 

Secretaria Municipal de Cultura de Araruama lançou um livro que procurou resgatar a história 

                                                 
151 Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pastas 001, 002 e 004, 1855-1870. 
152 Segundo Vasconcellos, o coronel Macedo possuía propriedades (Bicuíba e Bonsucesso) de mesmo porte no 

Município de Saquarema. (Cf. VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, p.27). 
153VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, p.257. 
154VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, p.257. 
155ALMANAK LAEMMERT, 1870, p.282. 
156VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, p.229-230. 
157FICHAS DE INVENTÁRIO. Projeto de Bens Culturais e Imóveis, p.29-30. 



da região. Na parte destinada aos Distritos Rurais, foram citados antigos proprietários e entre 

eles aparece a senhora Felippa como dona da primeira fazenda. 158 

A partir de 1871, localizamos o negociante José Caetano Ferreira integrando o grupo 

de proprietários que possuíam portos e armazéns, para receber e encaminhar as mercadorias 

para as localidades que comercializavam com a Freguesia. Entre os anos de 1874-1877, 

apenas o alferes Antonio José de Vasconcellos manteve-se na relação dos senhores que 

participavam da atividade portuária. Nessa época, encontramos o médico Francisco Joaquim 

de Souza Motta e os Soares & Correa investindo neste setor. Em relação ao primeiro, é 

possível que estivesse encarregado em administrar e supervisionar o porto que outrora 

pertencera ao seu cunhado, o coronel Francisco Álvares de Azevedo Macedo, uma vez que o 

nome do mesmo não aparece mais na listagem destinada aos fazendeiros e nem nos livros 

paroquiais (batismos e óbitos).  

 

2.3. Imigrantes portugueses na Freguesia 

 

A historiografia sobre a imigração portuguesa com destino ao Império brasileiro conta 

com os trabalhos de Ana Silvia Volpi Scott e de Florentino e Machado para analisarem a 

temática, dando ênfase, sobretudo, ao desembarque dos lusitanos no século XIX. A primeira 

autora dedicou seu estudo para traçar os padrões da experiência migratória que ocorreu entre 

os portugueses da Vila de Lousã para a Província de São Paulo. Como metodologia de 

pesquisa, a historiadora utilizou as técnicas oriundas da análise micro, ou seja, procurou 

recolher os dados expressos nos registros paroquiais de batismos e casamentos para, 

posteriormente, entrecruzar essas informações com um corpus documental de maior alcance – 

fontes nominativas dos arquivos paulistas e regionais portugueses.159 

Enquanto isso, o trabalho realizado por Florentino e Machado procurou analisar a 

inserção dos imigrantes lusitanos no Brasil por meio de dois estudos de casos: o primeiro 

levou em consideração as informações contidas nos registros eclesiásticos da Freguesia de 

Inhaúma (Rio de Janeiro), enquanto o segundo contou com a análise de fontes diversificadas 

para o seu objetivo final, que era a construção das trajetórias de vida dos portugueses que 

decidiram por um motivo e outro (re)construir suas vidas do outro lado do Atlântico. 160 Para 

                                                 
158PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, Araruama: panorama de uma cidade, p.22. 
159 SCOTT, Ana Silvia Volpi. Migração Portuguesa para São Paulo na segunda metade do século XIX: um 

estudo de caso. XV Encontro de Estudos de População. Caxambu: Minas Gerais, p.1-22, 2006.  
160 FLORENTINO, Manolo ; MACHADO, Cacilda da Silva. Ensaio sobre a imigração portuguesa e os padrões 

de miscigenação no Brasil (séculos XIX e XX). Portuguese Studies Review, Trent - Canadá, v. 10, n. 1, p. 58-84, 
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o nosso trabalho, iremos fazer menção do primeiro estudo de caso que se baseou nos dados 

que foram coletados dos livros paroquiais de batismos de pessoas livres da Freguesia de 

Inhaúma. A partir das informações auferidas, os autores encontraram um número razoável de 

indivíduos portugueses e apontaram para as características dessa fração social. Os homens 

correspondiam cerca de 15% dos assentos paroquiais localizados e, pelo o que foi averiguado, 

estes indivíduos tinham o costume de contrair matrimônio com mulheres brasileiras que 

possuíam um de seus progenitores nascidos em Portugal, enquanto que as mulheres não 

apresentavam o hábito de oficializarem uniões com homens brasileiros. E isto porque a 

maioria delas desembarcavam no porto da cidade do Rio de Janeiro com seus cônjuges.161   

A população de São Vicente de Paulo era formada por indivíduos que migravam de 

localidades próximas – Aldeia de São Pedro, Araruama, Barra de São João, Cabo Frio, 

Capivari, Rio Bonito e Saquarema – e de imigrantes europeus. Estes provinham, sobretudo, 

das ilhas portuguesas situadas no Atlântico (Açores, Faial, Pico e Terceira) e de cidades 

localizadas ao norte, como Braga. A inserção desses elementos foi apontada pelos registros de 

batismos, que compreende um conjunto formado por três livros concernentes à segunda 

metade do século XIX. O primeiro relativo aos anos de 1855-1860, o segundo com assentados 

de 1860-1889162 (neste livro misto, localizamos também dados referentes aos matrimônios 

dos indivíduos livres e cativos da Freguesia) e o terceiro data de 1866-1870. Vale ressaltar, 

que essa documentação ainda traz informações acerca dos escravos, índios e forros. 

Tendo como base os assentamentos paroquiais de batismos da Freguesia de São 

Vicente de Paulo, percebemos o predomínio dos imigrantes portugueses de sexo masculino. 

Esses foram divididos em dois grupos: um referente aos que chegaram à Freguesia solteiros e 

outro atinente aos que chegavam com seus cônjuges.163 

Os imigrantes solteiros logo procuravam estabelecer alianças, em sua maioria, com os 

membros das famílias mais abastadas da região. Com isso, o português, que tinha a seu favor 

o sangue europeu, buscava um meio de se introduzir na “boa sociedade” local que, apesar de 

seus comércios, oficinas, fazendas e portos, ainda era, em sua grande maioria, periférica. As 

mulheres optaram em escolher os rapazes que residiam no Município de Araruama, enquanto 

os homens preferiam instituir casamentos com as jovens que possuíam domicílio na própria 

                                                 
161 FLORENTINO, Manolo ; MACHADO, Cacilda da Silva. Ensaio sobre a imigração portuguesa e os padrões 

de miscigenação no Brasil (séculos XIX e XX). Portuguese Studies Review, Trent - Canadá, v. 10, n. 1, p. 58-84, 

2002.  
162Neste livro iremos levantar apenas as informações até o ano de 1870. Os dados referentes aos anos de 1871-

1889 serão abordados em trabalhos futuros. 
163Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pastas 001, 002 e 004, 1855-1870. 
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Freguesia e na Aldeia de São Pedro.164 Para exemplificar esse fato, elencamos o senhor 

Damião Pereira da Costa, que chega à localidade com seus pais (João Antonio Fernandes da 

Costa e Maria Joaquina Fernandes da Costa) ainda quando esta era um simples povoado. Ao 

se estabelecer, casa-se com Maria Flavia da Conceição, filha da D. Joanna Maria da 

Incarnação e do fazendeiro Bernardo José Moraes. Os bens de seus sogros foram avaliados 

levando em consideração: as terras produtivas (café e mantimentos) e uma olaria que atinge 

seu auge de mercado no ano de 1868.165 Após seu matrimônio faz carreira militar, atuando no 

décimo batalhão de infantaria do serviço ativo da Guarda Nacional da Província de Cabo Frio, 

ocupa cargo administrativo e adquire uma propriedade rural voltada à lavoura de bens 

alimentícios.166 Sua família foi ampliada com a chegada de seus filhos Joana, Damião, Anna, 

Pedro , Rosa e Hernertina. 167
 

 

Tabela 9: Filhos do senhor Damião Pereira da Costa batizados na Freguesia de São Vicente de 

Paulo, 1855-1863 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 002 e 

004, 1855-1870. 

 

Os filhos do senhor Costa foram batizados na Capela que outrora fora erguida pelos 

moradores do Curato. A Tabela 9, permite-nos concluir que, para escolha dos padrinhos, foi 

fator de peso a expansão dos vínculos entre os indivíduos que compunham o mesmo nível 

social. Tome-se como exemplo disso, o reforço dos laços relativos à própria estrutura 

familiar, que apareceram nos registros dos inocentes Joanna e Pedro. 

Já os imigrantes que chegavam à Freguesia casados procuravam ampliar sua rede de 

relações sociais no ato batismal mediante a escolha dos pais espirituais, que teve como alvo 

preferencial as famílias tradicionais e possuidoras de unidades rurais. Em determinadas 

                                                 
164 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004, 1855-1870. 
165 ALMANAK LAEMMERT, 1868, p.269.  
166 ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870.  
167 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

002 e 004, 1855-1870.  

Data Dia da 

semana 

 Nome da  

criança 

Padrinho Madrinha 

31/03/1855 quinta- feira Joanna Joaquim José Luiz da Silva [avó materna] D. Joanna Maria da 

Incarnação 

06/01/1856 domingo Damião Joaquim Coelho dos Santos Maria Joanna da Anunciação 

25/12/1858 sábado Anna João Antonio Telles de Castro Antonia Maria da Conceição 

23/06/1859 quinta- feira Pedro [ilegível] [avó materna] D. Joanna Maria da 

Incarnação 

24/05/1863 domingo 

 

Rosa Dr. Francisco Joaquim de 

Souza Motta 

D. Florianna Maria Angelica 

23/06/1865 sexta-feira Hernertina Joaquim Fernandes de Sá D. Bernarda Maria Fernandes de Sá 



circunstâncias, o que prevalecia era a naturalidade dos padrinhos, isto é, optava-se pelos 

“descendentes lusitanos de primeira geração”. 168  

A partir do Gráfico 7, percebemos que, entre anos de 1855, 1863, 1864, 1865 e 1867, 

existe um elevado índice de batismos dos inocentes que possuíam um ou ambos os 

progenitores portugueses. Apesar de a taxa de ilegitimidade da população vicentina (aqui 

estamos nos referindo aos indivíduos livres e cativos) apresentar uma forte incidência, as 

crianças conduzidas ao ritual provinham, quase que exclusivamente, de uniões reconhecidas 

pela Igreja. Com exceção de uma que localizamos que apontou a inocente Antonia nascida em 

6 de agosto de 1864 e batizada em 8 de janeiro de 1865. Seu pai era o português José 

Machado Rosado e sua mãe a senhora Matildes Maria da Conceição natural e batizada na 

Aldeia de São Pedro.169 

 

Gráfico 7: Filhos de portugueses batizados na Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 

 

 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 

002 e 004, 1855-1870. 

 

 

Não obstante, a amostra coletada para os filhos dos imigrantes portugueses, que 

receberam os santos óleos do batismo na Freguesia de São Vicente de Paulo (1855-1870), 

apresentar dificuldades provenientes do número reduzido de registros analisados, 

encontramos uma distribuição equilibrada na proporção dos sexos dos inocentes (ou seja, 

                                                 
168 Termo utilizado pelos historiadores Manolo Florentino e Cacilda Machado em um ensaio sobre a imigração 

portuguesa no Brasil durante os séculos XIX e XX. (Cf. FLORENTINO, Manolo e MACHADO, Cacilda da 

Silva. Ensaio sobre a imigração portuguesa e os padrões de miscigenação no Brasil (séculos XIX e XX). 

Portuguese Studies Review, Trent - Canadá, v. 10, n. 1, p. 58-84, 2002).     
169 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Casamentos da Freguesia de São Vicente 

de Paulo, pasta 004, 1860-1889.  
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50,6% eram crianças do sexo masculino e 49,4% eram ingênuos do sexo feminino).170 Vale 

lembrar, que os resultados a que chegamos, poderiam ser alterados, uma vez que os 

responsáveis pela feitura do assento tivessem deixado de mencionar a naturalidade dos pais 

dos ingênuos. 

 

 

2.3.1 As famílias Fernandes de Sá e Pereira de Souza: exemplos de sucesso 

 

 

Na Freguesia de São Vicente de Paulo, duas famílias de descendência portuguesa nos 

chamaram a atenção. Os casais pioneiros destas estruturas procuraram integrar-se ao novo 

meio e, a partir daí, construíram redes de sociabilidade que tiveram repercussão na escolha 

marital de seus herdeiros. Diante disso, achamos pertinente vasculhar como estas pessoas 

chegaram à região e como se estabeleceram na mesma. As informações aqui referidas foram 

retiradas dos dados que obtivemos através dos livros paroquiais de batismos. Apesar de nos 

oferecer poucos detalhes, isto não invalida os resultados a que chegamos. Iniciaremos nossas 

considerações pela família Fernandes de Sá.  

O casal Antonio Fernandes de Sá e D. Maria Alves Fernandes de Sá, ao deixarem o 

Reino de Portugal, seguem rumo ao Brasil. O ponto de chegada foi a cidade do Rio de 

Janeiro, no entanto, posteriormente, os imigrantes lusos continuaram a sua viagem, agora em 

direção ao interior da Província, mais exatamente, a Aldeia de São Pedro.171 

O que teria motivado a escolha do senhor Fernandes de Sá? Esta resposta conseguimos 

obter a partir das descrições feitas por Monsenhor Pizarro. Ele aponta a Aldeia de São Pedro, 

como uma região que possuía “terras férteis e pródigas”, ideais para a instalação de 

propriedades que obteriam seus recursos financeiros oriundos do exercício da lavoura. 

Acrescentou, ainda, que as terras não estavam sendo empregadas para fins produtivos, isso, 

ainda segundo Pizarro, era devido à acomodação de seus moradores índios, que acabaram 

construindo um número reduzido de domicílios. Preferiam trabalhar em Cabo Frio, nos mais 

variados ramos, em especial, as salinas.172 O que se pretende afirmar é que a localidade 

apresentava espaços sem ocupações, ou seja, existia uma fronteira agrícola aberta. Esse 
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001, 002 e 004, 1855-1870.  
171Essas informações foram extraídas dos assentamentos de batismos de seus netos. (Cf. Arquivo da Cúria 
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172ARAÚJO, José de Souza Azevedo Pizarro. Memórias históricas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1945, V.III, p.83-84. 



sistema, como veremos, possibilitou o emprego da mão de obra escrava. A preferência dos 

imigrantes pelas áreas interioranas, como é o caso da Aldeia de São Pedro173, tinha como 

ponto central a aquisição de um pedaço de terra para futura estabilidade econômico-social. 

A família Fernandes de Sá ao adquirir seu imóvel rural delimita a área do mesmo com 

as seguintes instalações: casa principal, um oratório particular que recebeu o nome do 

proprietário, um espaço reservado para a escravaria e terras que abrigavam as lavouras de café 

e mantimentos.174 

Após conseguirem certa estabilidade na localidade, o casal luso gerou sua prole. O 

senhor e senhora Fernandes de Sá tiveram dez filhos, dos quais oito eram meninos e duas 

meninas. Todos nasceram e receberam as bênçãos emanadas do ato batismal na Freguesia da 

Aldeia de São Pedro. Seus herdeiros procuraram contrair matrimônio com moças e rapazes 

provenientes das famílias mais abastadas da região. Pelo que constatamos, havia entre essas 

órbitas familiares um vínculo relacionado ao tipo de atividade que desenvolviam. Sem 

exceção, todos estavam inseridos no ramo da agricultura. A união com as famílias – Costa, 

Moraes, Souza e Vasconcellos - garantiu aos Fernandes de Sá um amplo acesso no que diz 

respeito à vida social, política e econômica da localidade. E isso fica nítido, com as aquisições 

de novas propriedades por parte de seus filhos. Nas questões públicas tiveram seus interesses 

representados pelos senhores Antonio José de Vasconcellos e Luiz Pereira de Souza Junior.175 

Ao batizarem seus netos, procuraram fortalecer os laços entre os componentes da 

família, incluindo aqui a parentela de seus genros e noras. A exceção apareceu nos registros 

das meninas Julia e Maria: a primeira teve como padrinho o senhor Luiz Pereira de Souza 

Junior, enquanto a segunda foi apadrinhada por Antonio José Soares Braga.176 As crianças 

pertencentes a esta família foram levadas ao rito do batismo antes de completar um ano. O 

motivo que explicaria esse comportamento está relacionado ao oratório situado no interior da 

fazenda. Isto quer dizer, que os Fernandes de Sá não precisavam se locomover à igreja que 

ficava no centro da Freguesia. Pelo que percebemos, os padres responsáveis pelo ato não 

encontravam dificuldades para chegar à propriedade.  Das cerimônias que foram registradas, 
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174A divisão da propriedade foi apontada pelo Almanak Laemmert (fazenda, oratório e lavouras).  
175ALMANAK LAEMMERT, 1856-1870. 
176Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pastas 001 e 004, 1866 – 1870. 



doze foram celebradas pelo vigário Francisco Alves de Brito, enquanto o cura Thomas 

Antonio de Mattos esteve à frente de apenas uma.177 

A família Fernandes de Sá, como aparece na Tabela 10, apresentou um 

comportamento peculiar no que diz respeito ao intervalo de tempo que havia entre o 

nascimento da criança e o seu batizado. Como podemos observar, apenas um de seus netos foi 

batizado antes de completar duas semanas de vida. O número apontado aqui foi relativamente 

baixo se compararmos com as oito crianças que receberam o sacramento ao completarem um 

mês de vida. Poucos também foram os casos em que o rebento tardou a chegar à pia, pois 

encontramos apenas 3 inocentes que foram conduzidos à pia batismal após completar três 

meses de nascidos. 

 

Tabela 10: Espaço entre o nascimento e o batizado dos netos do senhor Fernandes de Sá, na 

Freguesia de São Vicente de Paulo (1855-1870) 
   

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002 

e 004, 1855-1870. 

 

Apenas de curiosidade, podemos observar que a maioria das cerimônias realizadas, no 

oratório particular da família Fernandes de Sá, ultrapassou o prazo determinado pelas 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que estipulava, no caso dos ingênuos, 

(fossem eles livres ou escravos) não exceder o limite de oito dias de vida para conduzir a 

criança ao ato batismal.178 Esta informação apenas evidencia quão distante da realidade estava 

a norma eclesiástica. 
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Espaço Total 

até 9 dias 1 

até 30 dias 8 

até 60 dias 2 

60 ou mais dias 3 

Total 14 



Em dezembro do ano de 1868, no assento do rebento Pedro, foi acrescentado pelo 

coadjutor, na parte referente à filiação dos pais, que o casal Fernandes de Sá havia falecido.179 

Infelizmente, não sabemos o motivo da morte de ambos. Isto porque, nos assentamentos de 

óbitos destinados à população branca e possuidora de unidades agrícolas aparecia, apenas, 

como causa, a velhice. Num primeiro momento, acreditamos que a designação fosse uma 

maneira pela qual os sacerdotes encontraram para distinguir os indivíduos. Posteriormente, 

descartamos esta hipótese, pois nos registros referentes aos cativos localizamos cinco que 

tiveram como esclarecimento de seu falecimento a mesma causa. Vale ressaltar que as 

moléstias que assolaram a região, segundo os critérios médicos, afetavam, preferencialmente, 

as pessoas desprovidas dos cuidados básicos (alimentação, higiene e moradia). Ou seja, as 

doenças contagiosas e infecciosas tendiam a acometer, de modo mais intenso, os escravos e os 

pobres livres. Os senhores (homens e mulheres) de posição econômica privilegiada tinham 

sua vida interrompida por motivos naturais. É possível que o termo “velhice” estivesse 

designando causas naturais ou mesmo desconhecidas, associadas à idade avançada.  
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Quadro 1: Genealogia da família Fernandes de Sá 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002 e 004, 1855-1870. 

* Os herdeiros do casal Fernandes de Sá aparecem no quadro sem os sobrenomes. 

D. Maria Alves Fernandes 

de Sá 
Antonio Fernandes de Sá 

D. Maria 

Sá 

José D. Maria 
Costa 

Antonio 
Leopoldina 

Souza 
Manoel D. Bernarda 

Moraes 
Joaquim Pedro 

Vasconcellos 
Carlota Balbina 

Alves 
Gilberto Leopoldina Luiz  João  Pedro  

Franklin, Antonia, 

Maria e Manoel 

Antonio Pedro, Laura 

e Antonia 
Joaquim Eponisna Sabino, Laura, 

Octavio e Alberto 



A história da família Pereira de Souza tem início na Ilha Terceira – Portugal, local de 

nascimento e casamento de José Luiz de Souza e D. Maria Joaquina do Nascimento. Pelo que 

levantamos, a união do casal priorizou os membros inseridos na mesma hierarquia social. A 

noiva era filha do distinto senhor Luiz Pereira Nunes.180 Consta que chegaram ao Brasil em 

princípio do século XIX e dirigiram-se rumo às terras localizadas ao leste da Província do Rio 

de Janeiro – a Freguesia de São Sebastião de Araruama.181 

Na região procuraram se estabelecer, primeiramente, ao adquirirem uma propriedade 

voltada ao fabrico do açúcar. Anos mais tarde, sua unidade rural passou a constar na relação 

dos maiores engenhos da localidade. É possível que esse êxito estivesse associado ao dote que 

recebera no momento de seu matrimônio com a senhorita Maria Joaquina. Apesar de não 

termos as indicações referentes aos números de cativos e de seus rendimentos, no ano de 

1852, o senhor Souza conseguiu obter a condecoração de oficial da Imperial Ordem da 

Rosa.182 Desconhecemos as vias pelas quais o título foi conquistado, mas o importante aqui é 

ressaltarmos que, a partir desse momento, sua família ganhou projeção no meio social, e isto 

se estendeu para o herdeiro do casal - o major Luiz Pereira de Souza. 

Na avaliação dos dados disponíveis sobre a aliança marital que arranjou para seu filho, 

supomos que foram fatores de peso na escolha a integração ao meio no qual estavam inseridos 

e a forma pela qual obtinham sua receita. Esses requisitos eram expressos a partir da condição 

socioeconômica. De acordo com Fragoso, a supremacia das elites era percebida em função 

das estratégias que esta fração social criava, como era de se supor, a partir da instituição do 

casamento. Num primeiro momento, percebemos que esta prática teve início entre os 

membros que compunham a mesma órbita familiar. Mais tarde as unidades familiares 

perceberam que podiam ampliar sua rede de alianças e passaram a investir nos arranjos 

maritais para além dos elos sanguíneos.183  

Na Freguesia de São Vicente de Paulo, os compromissos firmados primavam, em sua 

maioria, por unir as famílias que tinham indivíduos que se ocupavam dos negócios públicos. 

Para tornar a rede parental ainda mais cobiçada, acrescentemos a esta pessoa uma titulação 
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Carlota, no ano de 1855. 
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(Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1877, p.55.). 
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183FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos: a economia política das melhores famílias da terra do Rio de 

Janeiro, século XVII. Algumas notas de pesquisa, p. 21-27. 



militar. Lembramos que, para este último quesito, os pretendentes deveriam estar entre os 

postos de mando (major, alferes, tenente, etc.). Nos casos em que foi possível, supomos que 

os pais de senhoritas, que eram detentoras de status social, buscavam para suas filhas 

matrimônio com homens e/ou descendentes que viviam das atividades mercantis. Isto nos 

permite concluir que, apesar da posição privilegiada - na política e, consequentemente, no 

setor social - que detinham na região, é possível que algumas famílias carecessem de liquidez 

financeira, sendo reféns da esterilização que caracteriza os estabelecimentos agrários. Desse 

modo, careciam de uma fonte segura de liquidez, pois faltavam ser inseridos no ramo 

comercial. Para isso procuravam agenciar o casamento de suas filhas com negociantes bem 

sucedidos, a fim de que as alianças firmadas fossem uma troca mútua (incorporação à 

sociedades detentoras de bens agrícolas e um quinhão no mundo dos negócios rentáveis). Em 

outras palavras, a instituição do casamento na Freguesia priorizou os indivíduos que tinham a 

mesma condição social. Prova disso foi o significado que as famílias vicentinas atribuíram ao 

matrimônio, isto é, as alianças maritais tinham como meta reforçar e/ou criar novos laços 

político-econômicos.   

Um típico exemplar do que foi mencionado acima foi o arranjo matrimonial efetuado 

pelos Pereira de Souza. Isso fica nítido, a partir do momento que procuramos conhecer a 

família da nubente. A senhorita Maria Luiza Lopes de Souza era filha do fazendeiro João 

Baptista Lopes e D. Joanna Rosa Damasceno Lopes. Chamamos atenção, de imediato, para o 

fato de o pai da noiva integrar a elite açucareira local. Certamente atingida pela expansão da 

área mundial de produção do açúcar - que na segunda metade do XIX passa a incluir o sul dos 

EUA, Havaí, Ásia, Austrália -, esta elite já não era tão próspera quanto fora em outras épocas, 

isto é, o que estava em jogo era a manutenção das fortunas dos indivíduos de mesmo perfil 

social. 

Após seu casamento, o major Luiz, foi morar na fazenda Espírito Santo, situada nos 

arredores dos sertões da Aldeia de São Pedro. Segundo Vasconcellos, o conjunto 

arquitetônico da propriedade foi realçado a partir da construção da fachada da casa principal, 

que era ornamentada com azulejos portugueses, tornando dessa maneira o conjunto 

residencial imponente.184 Convém ressaltar, que as terras destinadas para a produção agrícola 

abrigavam uma lavoura de café e de mantimentos. Antes de ser inserido no corpo 

administrativo de São Vicente de Paulo, atuou no ano de 1854, como vereador suplente e fez 

parte do Conselho de Inspeção das Escolas do Município de Capivari.185 Nesta região possuía 

                                                 
184VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, p.230. 
185ALMANAK LAEMMERT, 1854, p.64. 



uma propriedade voltada para o ramo açucareiro, como foi mencionado pelo Almanak 

Laemmert, onde havia na mesma uma fábrica para o preparo de aguardente186 que, 

possivelmente, daria mais lucro no mercado local. Como podemos perceber, sua trajetória foi 

diferente em relação à de seu progenitor. Este, apesar de estar inserido entre as famílias que 

possuíam um quinhão considerável de terra, não conseguiu notoriedade no meio público. 

Enquanto seu filho, além de acumular cargos que asseguraram os interesses de seus parentes, 

garantiu para si a posição de eleitor no ano de 1862187, assegurando, dessa maneira, a 

participação da família Pereira de Souza nos assuntos referentes à política. 

No ano de 1855, o casal Luiz e Maria leva a filha Carlota à pia batismal. Esta era 

apenas uma das herdeiras, segundo os dados contidos nos livros de batismos e óbitos, onde 

localizamos mais nove descendentes legítimos. Entre eles estava Pedro Luiz Pereira de Souza, 

nascido em dezembro do ano de 1839. Pelo que constatamos, o menino recebeu uma 

educação diferenciada, e isso fica perceptível a partir das informações que levantamos 

relacionadas à sua vida. Ele foi o único filho do major que veio à Corte, sendo enviado para 

ser instruído no Colégio Freese, situado em Nova Friburgo. Posteriormente, seguiu para São 

Paulo onde se matriculou na Faculdade Direito (obtendo o grau de bacharel em ciências 

jurídicas e sociais no ano de 1860).188 O investimento despendido para sua formação 

intelectual foi fator de peso para sua projeção na carreira pública do Império, chegando a ser 

ministro dos Negócios da Agricultura, Império, Marinha e da Repartição dos Negócios 

Estrangeiros (pelo decreto de 28 de março do ano de 1880), e após seu desempenho nas pastas 

ministeriais, alcançou o cargo de presidente da Província da Bahia (1882),189 no momento de 

seu arranjo marital com a D. Amélia Almeida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186 ALMANAK LAEMMERT, 1854, p.65. 
187 ALMANAK LAEMMERT, 1962, p.50. 
188 Vasconcellos, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama, p.243. Ver também: ASSIS, Machado de. 

Obras Completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, V.III, 1994. 
189 ASSIS, Machado de. Obras Completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, V.III, 1994. 

 



Quadro 2: Genealogia da família Pereira de Souza 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002 e 003, 1855-1870. 

* Os netos do major não foram batizados na Freguesia de São Vicente de Paulo, por este motivo não tivemos acesso aos nomes. 

(Major) Luiz Pereira de 

Souza 

D. Maria Luiza Lopes de 

Souza 

Mario P. de 

Souza 

Carlos P. de 

Souza 

Luiz P. de  

Souza Jr 

Maria P. de 

Souza 

Ignes Lopes de 

Souza 

    Carlota A. L.  

    P. de Souza 

Pedro Luiz P.  

de Souza 

D. Amelia V. P. 

de Souza 

Florinda de Sá P. 

Magalhães 

Joaquim L. P. de 

Souza 

Celso P. de  

Souza 

Joana P. de 

Souza 
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Procurei ressaltar, no referido capítulo, que  a estrutura socioeconômica da Freguesia 

de São Vicente de Paulo apresentou particularidades que nos foram reveladas a partir do 

momento em que coletamos os dados a respeito da concentração dos escravos sepultados. 

Para confirmarmos o quadro de diversificação que foi sendo desenhado no decorrer do 

período (1855-1870) em análise, decidimos entrecruzar as informações e, para isso, 

utilizamos os registros paroquiais de batismos.  

Para nossa surpresa, percebemos que 3/4 de pequenos proprietários  (4-10 escravos) 

detinham respectivamente cerca de 75% dos cativos enterrados. Apesar de uma ligeira queda 

em relação à concentração de escravos batizados, continuaram tendo superioridade se 

levarmos em consideração as faixas dos médios e grandes proprietários. Neste caso, podemos 

admitir que estamos diante uma boa distribuição de mão de obra cativa entre os senhores da 

Freguesia de São Vicente de Paulo. Mesmo assim, os proprietários de escravos tinham por 

meta a ascensão tanto a nível social quanto ao relacionado ao setor econômico. O que fazer 

para alcançar tal objetivo? Essa resposta oferece-nos duas possibilidades que estavam 

concorrendo paralelamente no cotidiano dos senhores escravistas. A primeira resposta a que 

chegamos aponta-nos uma concentração estável de indivíduos escravizados, entretanto 

percebemos que, ainda assim, havia lugar para a emergência de uma elite local que buscava 

na diversidade de seus negócios (portos, oficinas, olarias, lojas, etc.) mecanismos para a 

projeção socioeconômica. A segunda resposta remete-nos a estratégia utilizada pelos 

membros da elite vicentina, que tinham por base o acúmulo de signos de status social e 

político, mediante a inserção nos cargos públicos que serviram para a consolidação de uma 

posição nas esferas sociais, políticas e econômicas. Em outras palavras, a máquina 

administrativa e militar do Império foi utilizada pelas melhores famílias da  sociedade 

vicentina como escala e/ou escada em direção ao processo que disponibilizava ascensão 

social.   

Outro ponto que fazemos questão de ressaltar sobre a Freguesia, remete-nos à relação 

entre o comércio e a agricultura. Pelo o que pudemos constatar, ambas as atividades 

apareceram na estrutura econômica local de maneira promíscua 190 e menos organizada se 

compararmos com a que foi mostrada no Arcaísmo como projeto, pelos historiadores  

Florentino e Fragoso.191 Um explicação considerada por nós plausível aponta ser a localidade 

                                                 
190 Esse termo foi utilizado pelo Prof. Dr. Carlos Engemann em um dos encontros de orientação do presente 

trabalho. 
191

Cf. FLORENTINO, Manolo; FRAGOSO, João. O arcaísmo como projeto: o mercado atlântico, sociedade 

agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro (1790-1840), Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2001.  
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uma área periférica em que os grandes senhores de terras e de escravos poderiam não ser os 

que mais detém dinheiro vivo (liquidez do sistema), por isso recorriam ao intercâmbio 

(diversidade) tanto econômico quanto social com os comerciantes de forma indistinta. 

Não poderíamos terminar esta pequena conclusão, sem antes falarmos da parcela 

portuguesa que compunha a sociedade vicentina. Esta, como os demais grupos, valeu-se das 

estratégias de ascensão disponíveis nesse microcosmo, numa troca entre a elite morena 

(mestiça) da Freguesia e os imigrantes que, por um motivo e outro (na maioria das vezes pela 

facilidade de acesso a terra), seguiam para a localidade. Em alguns casos, a inserção se deu 

mediante o arranjo matrimonial que trazia consigo várias interpretações. Para os membros da 

elite local, possivelmente, era o status de casar uma filha com um europeu (mesmo que 

português), e para os que aqui chegavam era a chance de se inserir nesta sociedade de modo 

menos subalterno ( caso do tenente Damião Pereira da Costa). 

Em suma, podemos dizer que a palavra de ordem que se perpetuou no cotidiano da 

elite da Freguesia de São Vicente de Paulo era a “permanência” na estrutura socioeconômica. 

Portanto, os casos de maior sucesso representavam a fina flor dos coroados de êxito nas 

estratégias de ascensão econômica, política e social. A receita para o provável sucesso dos 

membros da sociedade vicentina, por nós detectados, era amealhar alguma fortuna, tornar-se 

proprietário de terras, obter um cargo público (administrativo e militar) e com isso ganhar 

prestígio social para fazer a descendência, isto é, garantir um cargo para os filhos e um bom 

casamento para as filhas.    
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Capítulo 3: População, família e sociedade escrava em São Vicente de Paulo 

 

Pretendemos, neste capítulo, analisar as características de outra face da sociedade de 

São Vicente de Paulo - trata-se da população escrava da Freguesia entre 1855 – 1870. Como 

dissemos anteriormente, o período apontado foi decisivo para a manutenção e proliferação das 

unidades rurais que contavam com a mão de obra cativa para desempenhar as atividades 

diárias. 

Para a localidade não existem trabalhos sobre o negro escravizado, o que de certa 

forma constituiu-se em um obstáculo para a realização deste estudo. Para solucionar esta falta 

de informações, decidimos reunir os dados dispersos que localizamos, a respeito da população 

escrava, mediante o contato com o Relatório do Presidente Antonio Nicolau Tolentino, que 

revelou os primeiros dados estatísticos sobre a região. A partir deste documento, percebemos 

como estava distribuído o quadro social e demográfico da localidade. 

Os dados dos quais tomamos conhecimento não traziam em seu bojo particularidades 

como: quantos escravos nasciam e morriam na Freguesia. Por este motivo, recorremos aos 

remanescentes registros paroquiais de batismos e óbitos e, a partir das informações aqui 

obtidas, tentaremos traçar o perfil da população cativa, evidenciando os aspectos ligados ao 

seu cotidiano. 

Na amostra composta pelos registros paroquiais encontramos um total de 1760 cativos 

batizados e 2116 de escravos inumados. As informações disponíveis a respeito desse ramo da 

sociedade, se comparadas com as localizadas para os proprietários, são, como seria de se 

esperar, menos abundantes. Nos assentos de batismos e óbitos, além dos nomes dos escravos, 

auferimos dados sobre a cor, idade, estado conjugal, filiação e procedência. Apesar da patente 

omissão de dados, em alguns casos, utilizamos essa documentação em conjunto com o 

recenseamento realizado por Tolentino. Vejamos, então, o que foi possível fazer. 

 

3.1 As variáveis demográficas da população cativa vicentina: origem, cor, idade e 

repartição sexual 

 

Iniciaremos nossas considerações visando conhecer melhor os traços característicos da 

população escrava que, no período de 1855-1870, foram arroladas tanto pelos registros 

paroquiais (neste caso, batismos e óbitos) quanto pelo Relatório do Presidente Tolentino, que 

procurou analisar, de maneira concreta (através de números), as informações concernentes à 

população livre e cativa de São Vicente de Paulo. Chamamos atenção para o fato de que o 
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primeiro levantamento estatístico realizado para a localidade data de 1858, um ano após a 

região ter sido elevada juridicamente à categoria de Freguesia. 

Das variáveis apontadas no referido Relatório, iremos nos deter, neste momento, no 

que diz respeito à origem/procedência dos escravos. Para uma análise mais consistente de 

nossa documentação, recorremos ao trabalho de Mary Catherine Karasch, A vida dos escravos 

no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX. Neste estudo, a autora deu ênfase, a 

partir de critérios de natureza geográfica, as várias etnias cativas que desembarcavam no porto 

da Província do Rio de Janeiro provenientes do tráfico transatlântico e interprovincial 

(embora esse último tivesse, para o período estudado por Karash, um índice muito menor). 

Karasch menciona que para a comercialização de mão de obra escrava o mercado do Valongo 

recebia uma ampla amostra de etnias que provinham do continente africano.  

No período posterior ao fim do tráfico, as dificuldades de identificação da origem dos 

cativos se ampliam. Não apenas as informações de origem se tornam menos precisas, como os 

escravos eram vendidos e revendidos, nem sempre com a sua origem/procedência claramente 

identificada. Muitos que foram trazidos do nordeste ou mesmo de outras propriedades locais 

poderiam constar como baianos ou pernambucanos ou originários do próprio Rio de Janeiro, 

por terem sido estes os últimos locais de origem e não a sua origem primeira. Em alguns 

casos, a distinção para o comércio se fazia pela referência às designações de crioulos, para os 

cativos nascidos no Brasil e pretos de nação e/ou novos para os escravos africanos, como no 

tempo da vigência do tráfico.192 

A partir deste problema de ordem metodológica, optamos por uma divisão simples das 

escravarias entre crioulos e africanos, embora, como dissemos anteriormente, saibamos dos 

limites desta classificação. Com base nesta taxonomia simplificada, conseguimos auferir de 

nossas fontes informações que nos permitiram dividir os cativos em duas categorias: a 

primeira referente aos crioulos, e aqui, por ilação, incluímos os pardos e os cabras. O segundo 

grupo foi formado pelos indivíduos que foram identificados pelos coadjutores responsáveis 

pela feitura dos assentos como pretos e após seus prenomes tiveram, por alguma expressão, a 

procedência africana identificada. Para o período 1855-1870, localizamos na Freguesia 1742 

negros provenientes de África, entretanto, só conseguimos a identificação das etnias de 

origem de 529 escravos, sendo a grande maioria classificada como de Nação (92,0%), e 

dentre os demais havia os nomeados por: Angola (1,2%), Benguela (3,6%), Calabar (0,2%), 

                                                 
192 KARASCH, Mary Catherine. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808 – 1850). São Paulo: Companhia 

das Letras, 2000, p.41-66. 
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Cassange (0,2%), Congo (0,9%), Fulani (0,2%), Mina (0,5%), Moçambique (0,4%), Monjolo 

(0,2%), Quilimane (0,2%), Quissamani (0,2%) e Rebolo (0,2%).193 

 

Tabela11: Registro de etnia e registro genérico de africanos arrolados nos livros paroquiais de 

batismos e óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1859/1860-1864/1865-1870 
Período Registro de origem específico Registro genérico de origem 

africana 

Total 

# % # % # % 

1855-1859 18 5,9 288 94,1 306 100 

1860-1864 1 0,3 331 99,7 332 100 

1865-1870 6 3,7 155 96,3 161 100 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002,003 e 004, 1855-1870. 

 

Esta informação permite-nos sugerir que, para a segunda metade do século XIX, em 

São Vicente de Paulo, as denominações étnicas paulatinamente foram sendo deixadas de lado 

tanto por parte dos senhores, como pela Igreja. O que se pretendia era reduzir o número 

expressivo de etnias e, desta maneira, distribuir os cativos de modo seletivo entre os plantéis. 

Modelo semelhante foi apontado por Florentino e Góes (2006) ao analisar o livro de 

matrículas de escravos do senhor Manoel de Aguiar Vallim, um homem de muitas posses e 

que procurava acompanhar de perto o que acontecia em suas fazendas, realizando anotações 

periódicas de sua escravaria para um possível controle. Até 1871, seus cativos eram arrolados 

tendo a especificação de origem evidenciada. Situação diferente foi localizada na matrícula de 

1872, quando uma maioria esmagadora foi identificada apenas como africanos. Para os 

autores, o esmaecimento das procedências de origem seria uma maneira de impedir o 

processo de aculturação e possíveis laços de solidariedade.194 

Conforme colocamos na introdução deste capítulo, São Vicente de Paulo apresenta 

poucos dados demográficos realizados durante o Império, em especial, na segunda metade do 

século XIX, para a sua população escrava. Eram poucos os levantamentos estatísticos que 

traziam informações detalhadas como o documento que foi encaminhado à Assembleia 

Legislativa da Província do Rio de Janeiro, no ano de 1858.195 Por este motivo, resolvemos 

reunir os dados encontrados para estabelecer um parâmetro de estudo. As informações a que 

                                                 
193Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, pastas 001, 002, 003, e 004, 1855-1870. 
194FLORENTINO, Manolo; GOES, José Roberto. A reconstituição de famílias escravas: parentesco e família 

entre os cativos de Manoel de Aguiar (1872). In: CONGRESSO DE LA ASOCIACION LATINO 

AMERICANA DE POBLACION, 2., 2006, Guadalajara-México. Anais... ALAP, 2006. 
195PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Araruama: panorama de uma cidade, p. 74-

76. 
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chegamos mostraram-nos um considerável desequilíbrio entre o número de crioulos e 

africanos. Antes de partir para uma análise mais detalhada, apresentaremos alguns números 

encontrados na documentação. O total de escravos contabilizados para a Freguesia 

correspondia a 6949 pessoas. Desses, foram obtidos dados sobre a origem de 5783, ou 83,2%. 

Para as demais 1166, ou 16,8%, infelizmente não foi possível localizar essa informação. 

Sendo assim, tem-se para análise 4041 cativos que foram arrolados como crioulos e 1742 de 

africanos.196 

 

Tabela 12: Origem da população escrava da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
 

 

 

 

 

 

 
* Desse total, 23,7% correspondiam às mães que foram arroladas pelos livros paroquiais e 7,1% representavam os pais. Os 

demais eram solteiros e/ou viúvos. 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002, 003 e 004, 1855-1870. PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Araruama: panorama de 

uma cidade, p. 75. (No referido livro encontra-se parte do recenseamento feito pelo Presidente de Província Antonio Nicolau 

Tolentino).   

 

 

Com base na Tabela 12, sem considerarmos os registros que não tiveram a designação 

de procedência dos cativos identificada, podemos dizer que havia na Freguesia uma baixa 

presença de indivíduos africanos. Enquanto os crioulos, maioria absoluta, apresentavam uma 

particularidade dos 4041 arrolados na documentação, 1753, ou 43,3%, estavam na faixa etária 

de 0-14 anos, isto é, eram crianças. Subtraindo os indivíduos que foram apontados como 

menores de 15 anos, temos entre os crioulos o resultado de 2288, destes 1750 apareceram nos 

assentamentos eclesiásticos, sendo um dos progenitores (mãe e/ou pai) que acompanhavam 

seus filhos nos atos religiosos (batismo/óbito). Em relação às mães, notamos que em 39,0% 

dos registros não havia a descrição de procedência das que tiveram suas origens evidenciadas 

e 37,5% eram crioulas. Enquanto para os pais, essa informação aparecia esporadicamente, 

pois os identificados como crioulos atingiram o percentual de apenas 7,1% dos registros.  

Em relação aos indivíduos que foram apontados como africanos (ver Tabela 2), 

encontramos 406 escravos que estavam ligados por laços familiares de primeiro grau (casais 

com filhos e/ou mães solteiras com “suas crias”). No caso das mães, localizamos em 23,5% 

dos assentos alguma designação de que se tratavam de africanas, em sua maioria, designadas 

pela expressão “de nação”. A exceção apareceu apenas em cinco registros que traziam após o 

                                                 
196PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Araruama: panorama de uma cidade, p. 75. 

 

Origem # % 

Africana*  1742 25,0 

Crioula 4041 58,2 

Sem identificação 1166 16,8 

Total 6949 100 
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prenome das mães o complemento referente à origem. Destas, uma era de “nação Angola” e 

quatro de “nação Benguela”. 197 Para os pais o percentual de indivíduos africanos foi superior, 

30,4%198. Convém ressaltar que a identificação da origem não era uma exigência do modelo 

instituído pela legislação canônica (ver capítulo 1, item 1.3). Neste caso, a procedência 

assinalada para os escravos dependia da compreensão do sacerdote responsável em elaborar a 

documentação. 

 

 

Gráfico 8: Origem das mães arroladas pelos livros paroquiais de batismos e óbitos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo,1855-1870  

 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 

 

Gráfico 9: Origem dos pais arroladas pelos livros paroquiais de batismos e óbitos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo,1855-1870  

 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói- Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 

 

                                                 
197 Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870.  
198Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870.  

 

23,5%

37,5%

39,0%

Africanas Crioulas Não consta

30,4%

7,1%62,5%

Africanos Crioulos Não consta
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A presença superior de crioulos para a Freguesia de São Vicente de Paulo, na segunda 

metade do século XIX, permite-nos admitir duas hipóteses complementares e não excludentes 

entre si. A primeira relacionada à reprodução endógena dos cativos, ou seja, uma maior 

incidência de procriação entre os elementos que estavam sob o estigma da escravidão. E isso 

nos indica um número significativo de laços familiares (fossem eles nucleares, matrifocais ou 

patrifocais). A segunda hipótese por nós levantada está intimamente ligada ao tráfico interno, 

uma vez que localizamos um número considerável de escravos adultos nascidos no Brasil 

provenientes das regiões limítrofes, como: Araruama, Aldeia de São Pedro, Cabo Frio, Rio 

Bonito e Saquarema. A exceção apareceu em três casos quando encontramos cativos das 

Províncias da Bahia, Pernambuco e Maranhão presentes nos assentos da Freguesia de São 

Vicente de Paulo199. 

Para a segunda hipótese, devemos levar em consideração que o recorte temporal 

estabelecido para nosso estudo é posterior a 1850, ou seja, depois da lei que sancionou a 

proibição do tráfico Atlântico de mão de obra africana. O que não significou ter extinguido, 

por completo, o comércio de indivíduos provenientes do continente africano. Os proprietários 

rurais poderiam recorrer ao mercado ilícito como provavelmente foi o caso do capitão 

Francisco José dos Santos Silva. Todos os indícios nos levam a crer que o escravo Pedro de 

nação Moçambique, preto recém-chegado, como acrescentou o vigário Francisco Alves de 

Brito, tenha sido vítima das condições subumanas ao longo do percurso até chegar a São 

Vicente de Paulo. Corrobora para esta afirmação a causa mortis do dito cativo que foi 

diagnosticada por um ataque escorbútico, uma moléstia que, segundo o Dr. Chernoviz, 

atacava com maior frequência “as tripulações de navios que demoravam muito em viagem 

sem desembarcar”.200 Vale acrescentar que no período de 1855-1870, o capitão atuava na 

Freguesia como subdelegado substituto e juiz de paz, o que nos leva a admitir que tal prática 

contasse com a conveniência das autoridades locais.  

Para uma melhor compreensão da mudança estabelecida a partir da lei que vetou a 

entrada de escravos vindos de África para trabalharem no Brasil, utilizaremos, como exemplo, 

os cálculos realizados por Florentino e Fragoso (1987) que, ao estudarem as características 

dos plantéis localizados na região do vale do Paraíba do Sul, região situada na Província do 

Rio de Janeiro, estimaram para o período inicial (1835-1839) da amostra uma cota de 56,7% 

dos escravos de procedência africana, enquanto 43,3% indicavam a população cativa de 

                                                 
199Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870.  
200 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz, 1890, 

p.1013. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010).  
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origem crioula. Vinte e cinco anos mais tarde (1865-1869), essa porcentagem apresenta uma 

considerável queda em relação à inserção de mão de obra africana, que passou a representar 

32,6% do total da população cativa. Nesse mesmo intervalo, os crioulos tiveram um 

expressivo aumento, chegando a atingir 67,4% dos cativos da região.201 Os dados aqui 

apontados revelam-nos que a empresa escravista precisou se adequar a nova configuração 

legal vigente. Ou seja, os donos de escravos tiveram que contar, é claro, com o comércio de 

cativos não africanos vindos de outras regiões brasileiras para o abastecimento de braços 

ativos para a labuta dos engenhos e lavouras. 

A segunda variável que foi realçada pela documentação com a qual estamos 

trabalhando, faz referência à cor dos escravos. Para iniciar esta discussão, devemos levar em 

consideração que na sociedade escravista a designação da cor estava associada a outras 

dimensões que não a cor específica da epiderme, como, por exemplo, a condição social. Por 

este motivo, resolvemos buscar na historiografia um trabalho que corrobore com a nossa 

visão. 

Sheila de Castro Faria, em O cotidiano dos negros no Brasil escravista, compartilha 

da ideia de que a cor era um aspecto que não estava associada apenas com a tonalidade da 

pele, ou seja, a aparência dos indivíduos. A autora menciona que a cor atribuída às pessoas 

que foram arroladas pelos registros paroquiais tinha por base a condição social. Isso significa 

que o registro da cor era algo meramente subjetivo, pois o que importava, entre outras coisas, 

era a maneira como os indivíduos eram vistos pela sociedade da qual faziam parte.202 Neste 

caso, as designações atribuídas aos escravos podem nos oferecer, de certa maneira, indícios 

sobre as relações sociais que foram constituídas e/ou moldadas ao longo do período (1855-

1870) na Freguesia de São Vicente de Paulo. 

Percebemos que a análise do atributo cor, além de fornecer informações dos aspectos 

concernentes à condição jurídico-social, tornou-se um exemplar de relevância que nos oferece 

pistas sobre a origem dos escravos vicentinos. Na Freguesia era comum que os coadjutores 

registrassem nos assentos de batismos e óbitos, destinados à prole dos cativos, o termo 

designado à cor das crianças (fossem elas naturais ou legítimas) que foram conduzidas ao 

espaço do sagrado. Nesses casos, os termos utilizados para a informação da tonalidade da pele 

dos filhos dos cativos eram: preto, pardo e cabra. Vale lembrar que, sem exceção, todos os 

                                                 
201FRAGOSO, João Luís Ribeiro & FLORENTINO, Manolo. ―Marcelino, filho de Inocência crioula, neto de 

Joana Cabinda: um estudo sobre famílias escravas em Paraíba do Sul (1835-1872). Estudos Econômicos. 

Demografia da escravidão. São Paulo: IPE/USP, 17(2): 151-173 maio/ago., 1987. 
202FARIA, Sheila Siqueira de Castro. O cotidiano dos negros no Brasil escravista. Madrid: Fundación Tavera. p. 

36-43. Disponível em: http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000209 . Acesso 

em: 07 mar. 2012. 

http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000209%20
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inocentes que foram localizados nos livros paroquiais tiveram, após a identificação de sua cor, 

o acréscimo da expressão “crioulo”. 203 

 

Tabela 13: Cor dos escravos arrolados pelos livros de batismos e óbitos da Freguesia de São 

Vicente de Paulo, 1855-1870 
Cor Registros de Batismos Registros de Óbitos 

# % # % 

Cabra 3 0,2 - - 

Pardo 328 18,6 187 9,4 

Preto 936 53,2 1929 91,1 

Não consta 493 28,0 - - 

Total 1760 100 2116 100 

     Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de     Paulo, 

pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 

 

Tendo por base a Tabela 13, que nos fornece informações a respeito dos cativos 

levados aos ritos eclesiásticos, verificamos que para os escravos que tiveram sua sepultura 

encomendada no cemitério da Freguesia, o predomínio era dos indivíduos registrados como 

pretos que representavam 91,1%, enquanto os pardos equivaleram a 9,4%.204 Nos registros de 

batismos, as proporções foram as seguintes: 53,2% apareceram como pretos, 18,6% eram 

pardos e 0,2% foram considerados cabras.205 É possível que o atributo de cabra fosse 

adquirido durante a vida, já que os três cabras foram batizados entre a faixa etária dos 5-14 

anos.  

No mesmo período (1855-1870), entre os progenitores dos inocentes escravos, 56,1% 

representavam as mães que foram identificadas como pretas (fossem elas crioulas ou 

africanas), cujas designações de cabras e pardas juntas atingiram o percentual de 4,96%. 

Enquanto para os pais, localizamos, apenas, a tonalidade de cor preta (aqui estão incluídos os 

indivíduos de origem crioula e africana) que representou 37,5% dos registros.206 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
203Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870.  
204 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870. 
205 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 
206Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870.  
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Tabela 14: Cor atribuída aos pais das crianças escravas conduzidas aos atos religiosos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
Mães # % Pais # % 

Pretas 951 56,1 Pretos 21 37,5 

Cabras 1 0,06 Cabras - - 

Pardas 83 4,9 Pardos - - 

Não consta 659 39,0 Não consta 35 62,5 

Total 1694 100 Total  56 100 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de     Paulo, 

pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 

 

Conforme aparece na Tabela 14, das mães examinadas 39,0% não tiveram 

mencionadas as designações referentes à cor, enquanto para os pais este percentual atingiu 

62,5% dos assentos localizados. Da referida tabela ainda podemos inferir que a condição 

expressa pela cor era mais relevante para as mulheres do que para os homens na Freguesia de 

São Vicente de Paulo, visto que as omissões femininas eram dois terços do total.  

A terceira possibilidade de classificação da qual iremos fazer menção refere-se à 

distribuição etária dos cativos de São Vicente de Paulo. Para esta discussão, utilizaremos o 

levantamento estatístico populacional realizado por Tolentino. Para a realização do 

recenseamento, o então presidente de Província (re) passou ao diretor interino Joaquim 

Francisco Lêm a análise que privilegiou os anos de 1856-1857. Devemos levar em 

consideração que, para o período indicado, a Freguesia estava dando seus primeiros passos de 

autonomia (em relação à economia, à população etc.). Posteriormente, iremos fazer uso dos 

dados que coletamos dos assentos paroquiais de batismos e óbitos. 

A partir do recenseamento (1858), em relação à estrutura etária, em linhas gerais, 

notamos que a escravaria vicentina compunha-se de uma população em idade produtiva, pois 

se percebe que 50,2% dos indivíduos arrolados tinham de 15 até 40 anos, outros 21,9% 

possuíam 41 ou mais e uma proporção relativamente baixa de 27,9% era de crianças com até 

14 anos de idade. 
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Tabela 15: Distribuição etária da população escrava segundo o recenseamento do Presidente 

Antonio Nicolau Tolentino para a Freguesia de São Vicente de Paulo, 1856-1857 
Faixa etária # %  

 

Criança 
Até 1 ano  115 2,8 

1 a 7 anos 530 13,1 

7 a 14 anos 482 12,0 

14 a 21 anos 483 12,0  

Adulto 21 a 30 anos 506 12,5 

30 a 40 anos 1038 25,7 

40 a 50 anos 572 14,1  

 

 

Idoso 

 

50 a 60 anos 198 4,9 

60 a 70 anos 82 2,0 

70 a 80 anos 15 0,4 

80 a 90 anos 8 0,2 

Mais de 90 anos 1 0,02 

Idade ignorada 11 0,3  
Fonte: PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Araruama: panorama de uma cidade, p.76. 

 

 

Para esses dados devemos ressaltar que o percentual referente aos adultos (50,2%), a 

predominância estava entre os indivíduos do sexo masculino, com maior incidência na faixa 

etária entre 30 e 40 anos. Como explicar os resultados que foram apontados pelo Relatório de 

Tolentino? É provável que a última leva de africanos que chegou a São Vicente de Paulo 

tenha sido comprada um pouco antes do fim do tráfico, por isso, em 1858, os africanos são 

mais velhos que o padrão etário de desembarque identificado por alguns autores.207 

Para uma visão mais ampla da estrutura etária da população escrava da região, 

resolvemos, então, fazer uso dos assentos paroquiais que nos revelou números completamente 

distintos dos que foram apontados no recenseamento de 1858. Lembramos que os 

levantamentos estatísticos possuíam margem de erro considerável, uma vez que as 

informações poderiam, de certa maneira, discrepar da realidade atribuída a cada localidade. 

Para a Freguesia de São Vicente de Paulo, os registros eclesiásticos nos permitiram traçar um 

perfil populacional que nos mostrou uma população jovem e, de maioria absoluta, formada 

pelos menores de 14 anos. 

Visando aprofundar ainda mais esta questão, verificando natalidade e mortalidade, 

decidimos verificar o perfil etário dos indivíduos que foram conduzidos aos atos religiosos do 

batismo e do óbito.  

Nos registros de batismos constatamos o predomínio, quase exclusivo, dos indivíduos 

de 0-1 ano que atingiram o percentual de 84,0% dos assentos arrolados. O resultado que 

obtivemos nos mostrou que o número dos recém-nascidos, que foram conduzidos ao ato 

                                                 
207 KARASH, Mary Catherine. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808 – 1850). São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000. FLORENTINO, Manolo. Em Costas Negras: uma história do tráfico entre a África e o Rio de 

Janeiro, séculos XVII e XIX. 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  
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batismal, foi superior aos que, no mesmo período (1855-1870), tiveram sua sepultura 

encomendada na Freguesia. Isso, provavelmente, nos sugere que, apesar dos óbitos assinados 

para este grupo (RN), a taxa de natalidade era superior. 

 

Tabela 16: Distribuição etária dos escravos batizados na Freguesia de São Vicente de Paulo, 

1855-1870 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002 

e 004, 1855-1870. 

 

 

Conforme aparece na Tabela 16, os escravos em idade produtiva (15-40) eram minoria 

entre os batizados e correspondiam a 0,4% dos registros transcritos. Esses apareceram no ano 

de 1856 e pertenciam, segundo consta no livro de batismos 002, a D. Joaquina Fellicianna 

Quintanilha. Pelo que pudemos constatar, tratavam-se de aquisições que foram feitas no mês 

de julho do ano corrente, possivelmente em um contrabando. O grupo era formado pelos 

pretos: Geraldo, Antonio e Paulo (todos de nação Angola), Geraldo, Severino, Benta e 

Felicidade (todos africanos de nação). A idade dos recém-introduzidos oscilava entre os 17-

40. As mulheres estavam na faixa dos 17-20, enquanto os homens entre os 30-40. Fica, 

também, explícita nesta compra a preferência em adquirir escravos do sexo masculino.  

Isso posto, fica mais ou menos claro que o batismo era preferencialmente um 

sacramento dos recém-nascidos. Porém, a morte é mais abrangente e os sacramentos que 

marcam a saída do indivíduo da vida apresentam uma distribuição própria. Analisando o 

perfil dos escravos que tiveram sua sepultura encomendada na Freguesia, verificamos que os 

recém-nascidos (0-1) representavam 34,9% dos assentos, enquanto as crianças (2-14) 

correspondiam a 24,1% dos inumados. Para o grupo dos adultos e idosos localizamos 

respectivamente 23,1% e 17,5% dos registros.208 

 

 

 

 

 

                                                 
208Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 

1855-1870. 

Faixa etária # % 

R.N (0-1) 1466 84,0 

Criança (2-14) 62 3,5 

Adulto (15-40) 7 0,4 

Idoso (41 ou mais) - - 

Não consta 225 12,7 

Total 1760 100 
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Tabela 17: Distribuição etária dos escravos sepultados na Freguesia de São Vicente de Paulo, 

1855-1870 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livro de Óbito da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

 

As faixas etárias discriminadas pela referida tabela revela-nos que 59,0% dos escravos 

sepultados eram crianças e que 40,7% representavam o contingente adulto e idoso da 

Freguesia. Para explicar o desequilíbrio etário, em relação aos cativos inumados, devemos 

levar em consideração os altos índices de mortalidade infantil. Como podemos observar, o 

percentual de maior proporção estava entre os indivíduos que pertenciam ao grupo dos recém-

nascidos (RN), e um fator de peso a ser considerado, nesta situação, seria o tétano neonatal.209 

O exame do perfil etário dos escravos de São Vicente de Paulo permite-nos aventar 

que a participação expressiva de crianças escravas, provavelmente, foi fruto da reprodução 

endógena, em especial, por estarmos tratando de um período posterior ao fim do tráfico, 

quando a entrada de novos cativos se restringe ao tráfico interprovincial, que era disputado 

com grandes cafeicultores e a eventual compra de africanos por vias ilegais.210 

A quarta, e última variável, permite-nos analisar a repartição dos sexos entre a 

população cativa que estava distribuída entre os plantéis e/ou fogos de São Vicente de Paulo. 

Antes, porém, de mencionar como estava o perfil sexual na Freguesia, achamos pertinente 

retroceder e lembrar que a historiografia, até a pouco tempo, apontou como característica 

geral das economias escravistas o predomínio, em absoluto, dos indivíduos do sexo 

masculino. A desproporção existia de fato, no entanto, para realizar o estudo deste item, 

devemos levar em consideração dois fatores: o primeiro relacionado com o tamanho/nível de 

atividade exercida nas unidades rurais e o segundo atinente ao tipo de economia na qual a 

região estava inserida. Isso significa que a composição das escravarias que labutavam nas 

propriedades dependia tanto de fatores endógenos (atividade de renda da fazenda) quanto de 

fatores exógenos (ligados à economia da localidade).  

                                                 
209Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 

1855-1870. 
210 Cf. ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870. 

Faixa etária # % 

R.N (0-1) 738 34,9 

Criança (2-14) 510 24,1 

Adulto (15-40) 489 23,1 

Idoso (41 ou mais) 370 17,5 

Não consta 9 0,4 

Total 2116 100 
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Para exemplificar a proposição anterior, iremos utilizar o estudo realizado por Horacio 

Gutiérrez, para o Paraná, nas primeiras décadas do século XIX. Segundo o autor, existiam no 

período duas regiões econômicas - o litoral e o planalto. A primeira baseava-se em uma 

economia de subsistência voltada para o cultivo do arroz, mandioca e aguardente. Nesta 

região, os escravos do sexo masculino e feminino tinham pesos semelhantes na estrutura 

demográfica. Já a região do planalto estava voltada para a atividade da pecuária em conjunto 

com a agricultura de subsistência. Nesta localidade, apesar de uma ligeira predominância dos 

indivíduos do sexo masculino, o autor demonstra a partir de cálculos detalhados que havia um 

equilíbrio entre os sexos. Segundo Gutiérrez, as pequenas oscilações no perfil sexual foram 

condicionadas pelos fatores conjunturais que estavam associados aos níveis de migração e 

com a conservação dos recenseamentos utilizados para a elaboração de sua pesquisa.211 

A Freguesia de São Vicente de Paulo insere-se, no primeiro caso, entre os anos de 

1855-1862, na principal atividade econômica relacionada com a produção de alimentos para 

consumo local. Os gêneros alimentícios produzidos, nesse momento, eram o açúcar, o café e 

mantimentos variados. Esses produtos eram cultivados seguramente por escravos homens e 

mulheres em proporções muito semelhantes. Embora houvesse uma pequena superioridade de 

cativos do sexo masculino.  

 

Tabela 18: Perfil Sexual dos escravos nos registros da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

1855-1870 
Sexo # % 

Homem 3770 54,3 

Mulher 3179 45,7 

Total* 6949 100 

 
* Esse valor compreende os anos de 1855-1870, ou seja, a população cativa da Freguesia teve pequenas oscilações no 

período de 15 anos.  

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870. PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Araruama: 

panorama de uma cidade, p. 75. Relatórios de Província. Disponível em: 

<http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_de_janeiro>. Acesso em 6 de out. 2010. (Anexo relativo ao movimento da 

população da Província do Rio de Janeiro)  

 

A partir do ano de 1863, essa economia voltada para o comércio interno ganhou uma 

nova configuração, isto é, os produtos agrícolas que saíam das grandes propriedades passaram 

a ser transportados para o Município de Cabo Frio e, de lá, uma parte dos produtos seguiam 

para os portos de Capivari e Barra de São João, a outra seguia em direção a Província do Rio 

de Janeiro.212 Em ambos os períodos verificamos que existia uma superioridade, apesar de 

                                                 
211

GUTIÉRREZ, Horacio. Demografia escrava numa economia não-exportadora, Paraná: 1800-1830. Estudos 

Econômicos. São Paulo, 17(2): 297-314 mai./ago., 1987. 
212ALMANAK LAEMMERT, 1863-1870. 
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mínima, dos indivíduos do sexo masculino. Como vemos na Tabela 19, foram arrolados entre 

os anos de 1855-1870, 6949 escravos, sendo 3770 homens e 3179 mulheres, cuja 

desproporção correspondia a 118,5 homens para cada 100 mulheres. 

Diferente do Paraná que, para as primeiras décadas do século XIX, a população 

escrava apresentava equilíbrio entre os sexos, apesar das oscilações tênues no tempo dos 

indivíduos do sexo masculino.213 No entanto, para a Freguesia de São Vicente de Paulo, 

encontramos um desequilíbrio de cerca de 10%. Chamamos atenção de que a razão de 

masculinidade estava a favor das crianças, com maior incidência entre os recém-nascidos (0-

1). Enquanto que para os indivíduos adultos e idosos, esse perfil assumia novos moldes, isto 

é, havia uma desproporção a favor do sexo feminino em relação aos cativos de origem 

africana. Para os de origem crioula, os homens tinham uma leve superioridade em relação às 

mulheres.214 Para a Freguesia de São Vicente de Paulo, podemos admitir que o ligeiro 

predomínio dos homens entre os cativos adultos e idosos foi provavelmente de uma 

conjuntura de fatores, que incluem desde vestígios do tráfico atlântico, taxas de natalidade 

diferenciadas para meninos e meninas, vicissitudes do tráfico interno e taxas de mortalidades 

diferenciadas. 

Em relação às crianças escravas, o índice de masculinidade continuou sendo elevado 

para os dois primeiros quinquênios (1855-1859/1860-1864). Isso porque das 1296 crianças 

que foram conduzidas ao ato batismal 657 eram do sexo masculino e 639 correspondiam ao 

sexo feminino. A desproporção apontada, neste caso, indicou que para cada 100 crianças do 

sexo feminino existiam 102,8 do sexo masculino. Para este último dado, parece-nos 

necessário levarmos em consideração a reprodução natural, da qual decorria o desequilíbrio 

que mencionamos entre os sexos. Quanto aos efeitos do tráfico interno, localizamos casos em 

que escravos chegavam muito doentes à região e, após alguns dias, tinham sua sepultura 

encomendada. Em sua maioria, tratava-se de cativos em idade produtiva (15-40).  

 

3.2 Família escrava: uma visão historiográfica 

 

Os estudos sobre a vida familiar dos escravos no Brasil apresentou, até a década de 70, 

a vertente tradicional encabeçada por Florestan Fernandes,215 que fornecia como paradigma 

                                                 
213GUTIÉRREZ, Horacio. Demografia escrava numa economia não-exportadora, Paraná: 1800-1830. Estudos 

Econômicos. São Paulo, 17(2): 297-314 mai./ago., 1987. 
214Arquivo da Cúria de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 

002, 003 e 004, 1855-1870. 
215 A chamada Escola Paulista de Sociologia contava ainda com os autores: Fernando Henrique Cardoso, Octavio 

Ianni, Emilia Viotti, entre outros. Cf. SLENES, Robert Wayne Andrew. Lares Negros, Olhares Brancos: História 
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de explicação a improbabilidade dos cativos se organizarem em grupos de parentescos. Para 

sustentar a referida hipótese, os estudiosos desta corrente utilizaram como argumento a 

“violência do sistema escravista”. 216 Isto é, constituíram um discurso no qual apontavam as 

condições inviáveis para um modelo social, político e ideológico por parte dos indivíduos que 

viviam sob o julgo da escravidão. Em outras palavras, pretendiam mostrar que os escravos 

agiam de maneira libertina e promíscua, afirmando, portanto, que o negro pautava suas ações 

em seu estado natural de barbárie, sem regras a serem cumpridas ou respeitadas. A ideia 

apresentada por esta corrente procurou anular a humanidade do cativo, reduzindo-o ao mero 

papel de coisa. 

No início da década de 80, e com maior proliferação na de 90, por influência da 

historiografia norte-americana,217 os estudos demográficos ganharam novos parâmetros para 

analisar a vida em cativeiro. Isso foi possível, a partir da incorporação de fontes (registros 

paroquiais, listas nominativas, inventários post- mortem etc.), até então, não utilizadas pelos 

estudiosos. Essa nova abordagem possibilitou o resgate do indivíduo escravo como sujeito de 

sua história, ou seja, o cativo passou de passivo para agente capaz de viver e de se organizar 

em órbitas familiares consistentes. 

Nesta linha de investigação podemos citar os trabalhos realizados por Florentino & 

Góes (1997) e Slenes (1999) que, ao analisarem as plantations, respectivamente localizadas 

no agro-fluminense e em Campinas, constataram a presença da família escrava. Os primeiros 

autores consideraram a família cativa como um pilar estrutural do sistema escravista. As 

relações de parentesco consanguíneo entre os cativos concediam ao proprietário vantagens de 

cunho sócio-político, ou seja, a pacificação no interior das senzalas, advinda do parentesco, 

favorecia o interesse senhorial. Em outras palavras, os escravos que estavam inseridos em 

órbitas familiares apresentavam menor possibilidade de fugirem e de se rebelarem contra as 

regras em vigência do sistema escravista.  

Os autores, ainda, destacaram a dissensão provocada no momento em que grupos 

étnicos diferenciados (crioulos e africanos e/ou africanos de procedências variadas) eram 

                                                                                                                                                         
da família escrava no século XIX. In: ARANTES, Antonio Augusto (org.). Colcha de retalhos: estudos sobre a 

família escrava no Brasil. 2ed. Campinas: UNICAMP, 1993, p.28-43. SLENES, Robert Wayne Andrew. Na 

senzala uma flor: esperanças e recordações da família escrava. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 28-43. 
216FARIA, Sheila Siqueira de Castro. O cotidiano dos negros no Brasil escravista. Madrid. Fundación Tavera, 

p.44. Disponível em: http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000209 . Acesso em: 

07 mar. 2012.  
217 Os modelos propostos por Gutman e Genovese trouxeram mudanças no paradigma das relações sociais que 

permeava a vida dos cativos. Para o primeiro existia uma separação entre o mundo do senhor e do escravo.  Já 

para Genovese, mesmo acontecendo o contato, os antagonismos eram profundos e evidenciavam uma relação de 

dominantes e dominados. (Cf. ENGENANN, Carlos. De laços e nós, p. 22. SLENES, Robert Wayne Andrew. 

Na senzala uma flor: esperanças e recordações da família escrava, p. 38-39). 

http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000209%20
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obrigados a conviver à força mediante uma espécie de pacto que, de certa maneira, procurou 

criar uma atmosfera “estável” e “harmônica” dentro das senzalas. Os historiadores pretendiam 

dizer que a convivência dos cativos estava pautada numa hierarquia que preestabelecia uma 

possível integração do recém-chegado; se este, é claro, agisse de acordo com as regras 

vigentes.  

O modelo proposto por Florentino & Góes sugere um “relativo” aculturamento por 

parte do escravo considerado estrangeiro e, posteriormente, (re) introduzido no plantel por 

intermédio dos laços parentais que resultavam no estabelecimento de uma estrutura sem 

maiores conflitos; o que permitia o senhor recorrer ao tráfico de escravos novamente.218 Por 

sua vez, Slenes vai além do pacto e analisa a paz nas senzalas a partir das relações sociais 

estabelecidas entre os diferentes grupos de cativos, como uma maneira de preservar as 

recordações culturais que garantia uma vida no cativeiro possível. Entretanto, o autor não 

isenta a possibilidade de uma provável instabilidade.219 

Como podemos perceber neste brevíssimo apanhado, os estudos de cunho histórico-

demográfico que foram realizados por Góes & Florentino e por Slenes demonstraram que a 

família escrava no interior das senzalas era uma realidade possível dentro de uma sociedade 

moldada pelo sistema mercantil escravista. Os autores foram incisivos ao abordarem a questão 

da estabilidade da família cativa. Slenes, ao analisar as famílias escravas de Campinas, no 

século XIX, chegou à conclusão de que a maioria das unidades familiares, que foram 

localizadas por meio das listas nominativas da matrícula de escravos, em conjunto com os 

inventários post-mortem, pôde usufruir da estabilidade, ou seja, tiveram a oportunidade de 

conviver com seus membros por um longo período de tempo.220 Diferente, portanto, da 

situação apontada por Fragoso e Florentino para a região da Paraíba do Sul, na qual 

constataram que a estabilidade da família cativa estava intimamente ligada ao sistema de 

produção escravista. Isso porque à medida que os senhores adquiriam ou vendiam escravos, 

ou no momento da herança/partilha de bens, as órbitas familiares formadas pelos negros 

poderiam ser desmembradas.221 

                                                 
218

FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio 

de Janeiro, 1790 – 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 
219SLENES, Robert Wayne Andrew. Na senzala uma flor: esperanças e recordações da família escrava, p.28-

43. 
220SLENES, Robert Wayne Andrew. Escravidão e família: padrões de casamento e estabilidade familiar numa 

comunidade escrava. Campinas, século XIX. In: Estudos Econômicos. São Paulo: 17(2), 1987. 
221FRAGOSO, João Luís Ribeiro; FLORENTINO, Manolo Garcia. ―Marcelino, filho de Inocência crioula, neto 

de Joana Cabinda: um estudo sobre famílias escravas em Paraíba do Sul (1835-1872). Estudos Econômicos. 

Demografia da escravidão. São Paulo: IPE/USP, 17(2): 151-173 maio/ago., 1987.  
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Após a comprovação de existência da família escrava, os historiadores se voltaram 

para uma realidade presente no cativeiro e que excedia os limites de parentesco 

(consanguíneo). Canalizaram sua atenção para analisar o papel da comunidade escrava, tendo 

por base os aspectos básicos do cotidiano que podiam, de certa forma, ajudar na manutenção 

e/ou superação do sistema escravista em vigência. 

Para as unidades rurais de grande porte localizadas na zona cafeeira de Paraíba do Sul, 

Fragoso e Florentino atribuíram a existência da comunidade escrava a elementos que faziam 

parte do cotidiano dos cativos – a roça escrava e a organização familiar. Em outras palavras, 

os autores demonstraram que a vida comunitária dos escravos não era um elo indissociável 

das plantations.222 Neste caso, a comunidade escrava submete-se aos níveis variáveis e 

funcionais das grandes fazendas.223 

Na percepção de Engemann, a comunidade escrava contou com as vicissitudes 

próprias que foram determinadas pela época e local de inserção dos plantéis. O autor vai além 

e nos fornece informações que nos levam a refletir que a organização comunitária dos cativos 

poderia apresentar oscilações. Ou seja, nas áreas situadas no perímetro urbano os escravos 

possuíam estratégias de solidariedade diferentes da população cativa que estava em áreas 

rurais.224 É possível admitir que o primeiro grupo contasse com uma maior facilidade de 

integração e circulação, tanto de indivíduos como de táticas e práticas que tinham como 

resultado final o estabelecimento de vínculos. Enquanto isso, o grupo dos escravos que 

labutava nas unidades agrícolas situadas no interior tecia seus vínculos, se assim podemos 

dizer, com um pouco mais de dificuldade. 

A família escrava, da qual iremos fazer menção, foi formada em unidades de 

complexidade variável que, apesar de sua fragilidade, provavelmente ajudaram os cativos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo a enfrentarem as pressões oriundas do sistema escravista. 

Nossa documentação nos forneceu elementos que nos permitiram verificar as estratégias 

moldadas pelas famílias cativas, situadas na Freguesia, ao longo da segunda metade do século 

XIX (1855-1870). As estratégias de resistência e sobrevivência ultrapassaram as fronteiras 

dos plantéis de origem e possibilitaram a construção por parte dos escravos de uma rede de 

reciprocidades para além dos laços consanguíneos.  

                                                 
222FRAGOSO, João Luís Ribeiro; FLORENTINO, Manolo Garcia. ―Marcelino, filho de Inocência crioula, neto 

de Joana Cabinda: um estudo sobre famílias escravas em Paraíba do Sul (1835-1872). Estudos Econômicos. 

Demografia da escravidão. São Paulo: IPE/USP, 17(2): 171 maio/ago., 1987.  
223FRAGOSO, João Luís Ribeiro; FLORENTINO, Manolo Garcia. ―Marcelino, filho de Inocência crioula, neto 

de Joana Cabinda: um estudo sobre famílias escravas em Paraíba do Sul (1835-1872). Estudos Econômicos. 

Demografia da escravidão. São Paulo: IPE/USP, 17(2): 171 maio/ago., 1987.  
224ENGEMANN, Carlos. De laços e de nós. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008. 
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Os resultados que iremos apresentar podem, de certa maneira, contribuir para a 

discussão das experiências familiares e cotidiano escravo em áreas rurais, ou seja, aquelas 

afastadas das grandes regiões agroexportadoras do Império. A maioria dos escravos 

vicentinos, 79,4%, estava circunscrita em unidades agrícolas de micro e pequeno porte. 

Diferente, portanto, dos 20,5% que localizamos em estabelecimentos rurais de médio e grande 

porte.  

As relações familiares entre os cativos de São Vicente de Paulo, além de servirem de 

instrumento de controle social por parte do senhor, também foram responsáveis em tornar 

suportável o peso do cativeiro. Sendo assim, podemos dizer que as órbitas familiares que 

foram se constituindo no interior das senzalas foram responsáveis pela manutenção de um 

modelo de ordem social na população cativa vicentina até, pelo menos, 1870. 

 

3.3 Reconstruindo famílias  

 

A reconstituição das famílias cativas, que compuseram a escravaria da Freguesia de 

São Vicente de Paulo, foi realizada a partir do cruzamento de informações que obtivemos por 

meio das fontes paroquiais (batismos, óbitos e em seis casos pelos registros de casamento). 

Neste item, o objeto de análise teve por base a compreensão do regime demográfico no que se 

refere aos arranjos familiares dos escravos vicentinos. Para a recomposição das trajetórias 

familiares, utilizamos os trabalhos de Maria Luiza Marcilio, Florentino e Góes e Maisa 

Faleiros da Cunha que nos fornecem subsídios para a elaboração de uma metodologia que 

levou em conta as especificidades da localidade, sendo esta alvo de nossas considerações. 

Segundo Marcilio, a reconstituição de famílias foi uma metodologia desenvolvida 

pelos franceses Louis Henry e Michel Fleury, em meados do século XX, a qual tinha por 

objetivo analisar o porquê da reprodução em França ser considerada a mais baixa do mundo. 

Para realizar o estudo, os cientistas precisaram coletar informações necessárias para montar 

uma explicação plausível para a questão da fecundidade. O recuo entre os séculos trouxe à 

tona um problema: os censos existentes para a população francesa iam até o ano de 1821, e 

para continuar a pesquisa utilizaram como recurso os registros paroquiais. Tal metodologia 

teria dado origem à Demografia Histórica que, mediante os dados contidos nos assentos 

eclesiásticos de batismo, casamento e óbito, tornou possível estabelecer taxas que traziam 
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números referentes à fecundidade, natalidade, nupcialidade e mortalidade de um determinado 

segmento populacional.225 

Marcilio salientou que, no caso do Brasil, os dados descobertos pelos historiadores a 

partir dos registros paroquiais têm proporcionado uma verdadeira revolução na maneira de se 

fazer História, permitindo a elaboração de novas temáticas.226 A autora acrescentou, ainda, 

que com o passar do tempo os historiadores passaram a incorporar outras fontes (inventários 

post-mortem, listas nominativas etc.) na reconstituição de famílias, visando, dessa maneira, 

conhecer o indivíduo, sua rede de relações e suas principais ocupações na região em que 

estava inserido. 

Oferecendo um aporte diferente do que foi mencionado por Marcilio, está o trabalho 

de Florentino e Góes (2006) que, ao reconstituir as famílias escravas e grupos de parentesco 

de um grande senhor do Vale do Paraíba paulista, utilizaram como documentação principal o 

livro de matrícula de escravos realizado pelo senhor Vallim e datado do ano de 1872. Os 

dados obtidos no referido livro foram entrecruzados com os registros paroquiais do Arquivo 

da Cúria Diocesana de Lorena, em conjunto com o inventário post-mortem do então 

fazendeiro.227 As fontes que deram suporte ao estudo revelaram que, dos 436 escravos que 

compunham o plantel, a grande maioria estava imersa em uma rede parental que incluía os 

indivíduos ligados por consanguinidade e os laços afetivos que foram moldados através do 

tempo. Os historiadores conseguiram perceber que as famílias constituídas dentro do plantel 

do senhor Vallim permaneceram juntas por um longo período. Isso fez com que os autores 

concluíssem que as relações familiares, entre os escravos desta propriedade, eram marcadas 

por um alto grau de estabilidade. A estabilidade apontada por Florentino e Góes possibilitou a 

organização comunitária por parte dos escravos. E esta estava pautada numa espécie de lei 

que ultrapassava os códigos jurídicos da época: o parentesco. A partir das redes de parentesco, 

circunscrevia-se a órbita familiar nuclear, matrifocal ou extensa, na qual estavam inseridos os 

cativos.228 

                                                 
225MARCILIO, Maria Luiza. Os registros paroquiais e a História do Brasil. Varia História, Belo Horizonte, n.31, 

p.18-19, jan.2004. 
226MARCILIO, Maria Luiza. Os registros paroquiais e a História do Brasil. Varia História, Belo Horizonte, n.31, 

p.15 jan.2004. 
227FLORENTINO, Manolo Garcia; GÓES, José Roberto. A reconstituição de famílias escravas: parentesco e 

família entre os cativos de Manoel de Aguiar (1872). In: CONGRESSO DE LA ASOCIACION LATINO 

AMERICANA DE POBLACION, 2., 2006, Guadalajara-México. Anais... ALAP, 2006. 
228FLORENTINO, Manolo Garcia; GÓES, José Roberto. A reconstituição de famílias escravas: parentesco e 

família entre os cativos de Manoel de Aguiar (1872). In: CONGRESSO DE LA ASOCIACION LATINO 

AMERICANA DE POBLACION, 2., 2006, Guadalajara-México. Anais... ALAP, 2006.  
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Outro trabalho que poderíamos citar foi o realizado por Cunha para reconstituir as 

famílias escravas em Franca (São Paulo), entre os anos de 1806 -1888. Neste estudo, a autora 

fornece-nos subsídios de natureza sócios demográficos para pensar o papel da família escrava 

na primeira e segunda metade do século XIX, que esteve presente na Paróquia de Nossa 

Senhora da Conceição de Franca. Para a reconstituição das unidades familiares dos cativos, a 

autora fez uso dos registros paroquiais em conjunto com a lista nominativa de 1836, o 

recenseamento imperial de 1872 e os inventários post-mortem. Ao final da coleta de dados, 

Cunha constatou que as relações familiares estabelecidas entre os escravos tinham uma dupla 

interpretação: para os escravos serviam para tornar ameno o peso do cativeiro, enquanto que 

para os senhores as unidades familiares forjadas pelos cativos funcionaram como um suporte 

estrutural do escravismo.229 

Em nosso trabalho buscaremos, por meio da documentação escolhida, elementos que 

nos forneçam um aporte para pensar o papel da família escrava na Freguesia de São Vicente 

de Paulo, na segunda metade do século XIX, a partir de uma perspectiva que englobe os 

aspectos demográficos e sociais como: os matrimônios, os nascimentos, a legitimidade e a 

ilegitimidade e os óbitos. 

Para reconstruímos as famílias escravas vicentinas, começamos com as informações 

contidas nos registros de batismos e, posteriormente, recorremos aos assentos de óbito e 

casamento. Nossa estratégia, a partir de então, foi elaborar três listagens cujas variáveis eram 

o nome dos proprietários/famílias, a quantidade de escravos batizados, sepultados, casados, os 

que serviram de padrinhos e o período (separado por quinquênios). Após a adição destes 

dados tiramos uma média para perceber com que frequência ocorriam tais eventos. Feito o 

levantamento inicial, decidimos reconstituir os plantéis dos pequenos, médios e grandes 

proprietários. Para esta etapa procuramos perceber como estavam organizadas as redes de 

parentesco, cujos membros e relações foram capturados pelos registros. Mesmo que não 

tenhamos a totalidade dos escravos, já que até o momento foi impossível localizar inventários 

da região, constatamos que na Freguesia de São Vicente de Paulo os escravos, que de alguma 

maneira figuraram nos registros paroquiais, estavam organizados em unidades parentais 

matrifocais (maioria absoluta), nucleares (em número reduzido) e extensas (encontradas 

apenas nas propriedades: D. Francisca Maria d’Assumpção, D. Felippa Augusta de 

Magalhães, do senhor Felicissimo Marinho do Couto e do capitão Francisco José da Silva).230 

                                                 
229CUNHA, Maísa Faleiros da. Demografia e Família Escrava: Franca (SP), século XIX. Campinas, SP: 

Universidade Estadual de Campinas, 2009. (Tese de Doutorado em Demografia). 
230 Serão posteriormente analisadas de forma detalhada. 
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Vale lembrar que, as unidades rurais das quais conseguimos reconstituir o universo de 

organização familiar dos cativos, tivemos o cuidado de buscar informações sobre os senhores 

que nos pudessem, de certa maneira, ajudar na análise da família escrava. Vejamos, então, o 

caso ilustrativo do fazendeiro Bertolo Francisco Alves. 

O proprietário Bertolo Francisco Alves231 foi, segundo o levantamento que realizamos 

por meio dos registros paroquiais de batismos e óbitos, um dos senhores que na Freguesia de 

São Vicente de Paulo detinha uma concentração de escravos que oscilou de médio para 

grande porte no período de 1855-1870.232 

Pouco se sabe sobre sua vida familiar e social na localidade. Das informações que 

tivemos acesso, constatamos que o senhor Alves era casado com a senhora Maria Luiza da 

Gama Rocha. Sua primeira aparição nos registros paroquiais remete-nos ao ano de 1855, 

quando o dito senhor casou sua filha D. Umbelina Alves, na ocasião com 16 anos, cuja 

aliança marital, arranjada para sua herdeira, fez com que este proprietário fosse representado 

politicamente pela família Vieira.233 No ano de 1858, juntamente com sua esposa, leva José 

para receber o sacramento do batismo.234 

Por outro lado, sua posição econômica foi apontada pelo Almanak Laemmert que nos 

revelou ser o senhor Alves fazendeiro, lavrador de café e mantimentos. Sob sua posse 

conseguimos reconstituir nove famílias escravas matrifocais, ou seja, mães com seus filhos.235 

Neste plantel não localizamos famílias do tipo nuclear ou extensa.  

Das famílias matrifocais existentes na propriedade do senhor Alves, duas nos 

chamaram a atenção. A primeira estrutura familiar era encabeçada pela escrava Delfina (preta 

de nação) e de idade desconhecida, a qual teve seis filhos naturais, sendo dois do sexo 

masculino (Pacífico e Olimpio) e quatro do sexo feminino (Adelaide, Ciprianna, Cipriana e 

Adelina). A inocente Adelina, segundo aparece nos registros de óbitos, morreu com 1 ano e 6 

meses de vida.236 

A segunda órbita familiar remete-nos a formada pela cativa Constancia (preta crioula) 

que batizou na Freguesia de São Vicente de Paulo os inocentes Maria, Gregorio e Emilia. A 

                                                 
231 Fizemos essa mesma reconstituição para os proprietários de pequeno, médio e grande porte. 
232Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 
233Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Casamentos de livres e escravos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 004, 1860-1889. 
234Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

002, 1855-1860. 
235Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 
236Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870. 
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trajetória desta família, a partir do levantamento de dados, foi marcada por perdas que tiveram 

início no ano de 1862, quando a rebenta Maria, com apenas 3 meses de vida, teve sua 

sepultura encomendada. Três anos mais tarde (1865), a escrava Constancia acompanhou o 

enterro de seu filho Gregório de 2 anos de idade. No ano seguinte (1866), por motivos 

desconhecidos, a cativa Constancia veio a falecer. Desta unidade familiar restou somente a 

menina Emilia que, pelo o que constatamos, permaneceu sob a posse do senhor Alves até o 

fim de nossa amostra (1870). 

 

Tabela 19: Escravaria do senhor Bertolo Francisco Alves arrolada nos livros eclesiásticos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
Famílias Matrifocais 

Filhos (as) Mães  

Pacifico (B*= 01/01/1870), Olimpio (B = 13/10/1867), 

Adelaide (B = 08/07/1860; O = 10/08/1861- com 18 

meses), Ciprianna, Cipriana (B = 24/08/1856), Adelina 

(B = 18/07/1858) 

Delfina (preta de nação) 

Luiza (B = 13/12/1867; O = 07/09/1868 – com 3 meses), 

Avelino (B = 22/12/1863) 

Sophia 

Gervasio (B= 13/10/1867; O = 17/03/1868 – com 18 

meses), Castorino (B= 22/12/1863) 

Esperança 

Pedro (B* = 13/10/1867) Joanna 

Generosa (O = 15/04/1865 – com 1 ano), Anna (B = 

06/03/1860) 

Constancia (preta crioula) 

Maria (B = 18/02/1866; O = 20/02/1866 – com 3meses), 

Gregorio (O = 04/04/1865 – com 2 anos), Emilia (B = 

07/01/1858) 

Constancia (preta crioula) 

Francellina (B = 11/08/1860; O = 13/08/1860 – com 8 

dias), Rosalina (B =  22/12/1863), Thereza (B = 

11/06/1857) 

Flauzina (preta crioula) 

Manoel (B = 22/12/63), Eulalia (B = 23/03/1856), 

Fabricio (B = 18/07/1858) 

Adeodata 

Olimpio (O = 25/09/1868 – com 3 meses) Rufina 

Escravos que estabeleceram relações a partir do compadrio 

Homens Mulheres 

Manoel Maria Antonia 

Antonio Fé 

Justiniano Eva 

Matheus Lourença 

Vitorino Francisca 

Joaquim Delfina 

Manoel Marianno Generoza 

Pedro Eufrasia 

Bernardo Henriqueta 

José - 

Henriques - 

Escravos que foram sepultados  

Homens 𝐌𝐮𝐥𝐡𝐞𝐫𝐞𝐬 

Antonio (preto de nação - O = 22/06/1865 – com 30 ou 

40 anos) 

Constancia (O = 04/06/1866 – idade ignorada) 

Felix (preto crioulo – O = 24/04/1867 – com 20 ou 30 

anos) 

Margarida (O = 29/09/1866 – com 25 anos) 

Sebastião (O = 11/11/1869 – idade ignorada) - 

B = data da cerimônia do batismo; B* = batismo com alforria; O = data do óbito. 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 
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A Tabela 19 fornece-nos informações que merecem uma análise mais detalhada. Para 

o período de 1855-1870, as escravas que conduziram suas crias para o ato batismal buscaram 

para padrinhos indivíduos que estavam inseridos no mesmo plantel. Outra característica desta 

escravaria remete-nos ao número de inumações, que apresentou um índice reduzido. Se 

compararmos com o contingente cativo das famílias Pereira de Souza e Vasconcelos (cf. ver 

anexos 2, 3 e 4), o senhor Alves encomendou a sepultura de 12 escravos, sendo 7 destinada 

para as crianças e apenas 4 para os escravos em idade adulta.  

 

3.4 Casamentos 

 

Segundo Cunha, o ato do casamento em uma sociedade escravista era complexo. O 

que estava em jogo no momento do arranjo marital eram os aspectos socioculturais que 

abrangiam desde características de cor, origem, condição jurídico-social, concentração de 

riqueza e a posição do indivíduo na escala social na qual estava inserido.237 Do ponto de vista 

cristão, o matrimônio, além de legitimar os inocentes advindos da união, abarcava, ainda, 

duas finalidades consideradas essenciais: a primeira faz referência à “fé e à lealdade que os 

casais deveriam guardar mutuamente” e, a segunda, remete-nos a “inseparabilidade do 

casal”.238 Seguindo a risca as prescrições tridentinas, veríamos que o matrimônio seria 

igualmente um remédio para a concupiscência da carne.  

E qual era a interpretação dos escravos para o casamento? Com quem contraíam 

núpcias? Para obter as respostas dessas questões iremos cruzar as informações presentes nos 

registros paroquiais de batismos, casamentos e óbitos dos cativos que viveram na Freguesia 

de São Vicente de Paulo entre 1855-1870. 

Antes de apresentar as possíveis respostas para as questões que levantamos, faz-se 

necessário buscar na historiografia trabalhos que nos ajudem na compreensão de como 

funcionavam os parâmetros de escolha marital para os indivíduos escravizados. Para guiar 

nossas reflexões, decidimos utilizar os estudos realizados por Francisco Vidal Luna, Slenes 

(1987) e Márcia Cristina de Vasconcellos. Destes trabalhos faremos uso das informações que 

apontem para os indicativos referentes às potencialidades de distribuição de casamentos entre 

os plantéis de pequeno, médio e grande porte. 

                                                 
237CUNHA, Maísa Faleiros da. Demografia e Família Escrava: Franca (SP), século XIX. Campinas, SP: 

Universidade Estadual de Campinas, 2009. (Tese de Doutorado em Demografia), p. 143-144. 
238

LOTT, Mirian Moura. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. VII Simpósio da Associação 

Brasileira de História das Religiões, Universidade Católica de Minas Gerais- Belo Horizonte, 2005.  
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Começaremos com as considerações elaboradas por Luna para treze localidades 

paulistas entre os anos de 1776, 1804 e 1829.  Em suas reflexões, o autor constatou um índice 

elevado de escravos, que foram identificados a partir das listas nominativas de habitantes 

como casados e viúvos. De posse desses dados, o autor fornece-nos informações que sugerem 

que o potencial de casamento entre as propriedades paulistas obedecia à seguinte regra: as 

unidades de menor porte (com um número reduzido de escravos) apresentavam uma 

inexpressiva potencialidade de um escravo arranjar um parceiro em idade adulta e de sexo 

oposto. Enquanto que os estabelecimentos rurais de médio e grande porte apresentavam altas 

potencialidades para o arranjo marital. Para sustentar a referida regra, o autor levou em 

consideração a distribuição efetiva dos cativos segundo o sexo e a faixa etária dentro dos 

plantéis. E chegou a números significativos: para as propriedades com até 5 escravos, o nível 

de casamento chegou aos 38,2%; já os estabelecimentos com mais de 5 cativos, o percentual 

saltou para 60,0% e para as unidades que possuíam 40 ou mais escravos, a porcentagem 

alcançou os 79,0%.239 Ou seja, quanto maior a concentração de escravos em uma propriedade, 

maiores eram as chances de se conseguir um parceiro, o que nos remete a uma preferência por 

parceiros do mesmo proprietário para as relações sancionadas pelo catolicismo. O que não 

significa que não pudesse haver relações afetivas estáveis entre escravos de diferentes 

plantéis, cujos frutos aparecem em nossa documentação como filhos ilegítimos. 

Para Campinas (século XIX), Slenes concluiu que as médias e grandes propriedades 

agrícolas eram espaços privilegiados, pois no momento da escolha de um cônjuge 

apresentavam maiores possibilidades. Além de disporem de um contingente escravo em idade 

adulta e de sexo oposto, os cativos de senhores abastados contavam ainda com um elemento 

extra – o arranjo marital fora dos limites do plantel de seu proprietário. Esta solução, segundo 

o autor, para as escravarias dos pequenos senhores era extremamente limitada. Isso sugere 

uma maior dificuldade por parte dos escravos que estavam circunscritos em unidades de 

pequeno porte no momento de contrair matrimônio.240 

Situação indistinta foi apontada por Vasconcellos para a Freguesia de Nossa Senhora 

do Rosário de Mambucaba, Angra dos Reis, século XIX. De acordo com a autora, apesar de 

as potencialidades de escolha para os cônjuges apresentarem níveis diversificados entre as 

unidades rurais, a regra geral estabelecida para os cativos da região circunscrevia que a opção 

para o arranjo de um parceiro deveria ser realizada mediante a oferta disponível na 

                                                 
239 LUNA, Francisco Vidal. Casamento de escravos em São Paulo: 1776, 1804, 1829. In: História e População, 

Estudos Sobre a América Latina: São Paulo. São Paulo, ABEP/IUSSP/Celade, p.226-236, 1990. 
240SLENES, Robert Wayne Andrew. Escravidão e família: padrões de casamento e estabilidade familiar numa 

comunidade escrava. Campinas, século XIX. In: Estudos Econômicos. São Paulo: 17(2), 1987. 
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propriedade na qual vivia o escravo. De fato, a restrição imposta pelos senhores foi 

“respeitada”, entretanto, os escravos adicionaram uma cláusula extra que ficou nítida a partir 

das uniões que foram arroladas pelos registros de casamentos, isto é, dos rituais sancionados 

pela Igreja, 84,6% envolviam indivíduos de mesma origem (crioulos com crioulos e africanos 

com africanos), enquanto as relações mistas (crioulos + africanos) atingiram o percentual de 

15,4% dos assentamentos.241 

Luna, Slenes e Vasconcellos procuraram frisar em seus estudos que, no Brasil, as 

propriedades com um contingente escravo de alto porte possuíam maiores chances de 

possibilidades no momento do arranjo marital, enquanto as pequenas unidades agrícolas 

tendiam a oferecer aos seus cativos potenciais reduzidos, ou quase nulos, para o 

estabelecimento do sacramento do matrimônio. Os autores apontaram que, para as respectivas 

localidades de estudo - São Paulo, Campinas e Angra dos Reis (Rio de Janeiro) -, as pequenas 

propriedades contavam com níveis elevados de mães solteiras. O que vem a confirmar o que 

dissemos anteriormente. 

Com uma metodologia de trabalho mais robusta, está o trabalho de Machado (2008), 

que procurou ressaltar as estratégias utilizadas pelos pequenos proprietários da Freguesia de 

São José dos Pinhais, Paraná, entre os séculos XVIII e XIX. A autora nos oferece subsídios 

que auxiliam na compreensão do comportamento adotado pelos senhores que possuíam um 

contingente escravo de pequena proporção. Estes, ao invés de reduzirem as possibilidades de 

arranjo marital, forneciam a seus cativos maiores oportunidades no momento da escolha de 

um contraente. Neste caso, o modelo delineado pelos senhores de São José dos Pinhais 

permitia o livre trânsito dos escravos para além das fronteiras dos domicílios 

(estabelecimentos rurais ou moradias comuns) para o arranjo nupcial com cativos de outros 

senhores. Apesar da fluidez proposta pelo referido modelo, os escravos só poderiam 

estabelecer alianças de casamento com as escravarias em que os proprietários possuíssem 

algum vínculo (fosse ele consanguíneo ou espiritual). Como todo e qualquer modelo possui 

sua exceção, a autora fez menção de uma estratégia utilizada por alguns desses pequenos 

senhores, no mínimo, ousada para arranjar um parceiro para seu escravo. Estes procuravam 

unir seus cativos com indivíduos pobres livres, visando um “retorno econômico” um tanto 

vantajoso, pois, ao inserir os pobres livres como mão de obra em suas unidades rurais, os 

proprietários procuravam estabelecer uma relação de subordinação e dependência. Por outro 

lado, as pessoas pobres de condição jurídico-social livre viam neste arranjo marital a 

                                                 
241 VASCONCELLOS, Márcia Cristina de. Casar ou Não, Eis a Questão. Os Casais e as Mães Solteiras Escravas 

no Litoral Sul-Fluminense, 1830-1881. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 24, nº 2, 2002, pp. 291-316. 
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possibilidade de sobrevivência. Machado amplia sua interpretação ao concluir que as relações 

sociais criadas no momento do ato eclesiástico serviram para construir um relacionamento do 

tipo político, que tinha por finalidade a manutenção e a ampliação de uma hierarquia social 

excludente, a qual procurou, de certa maneira, organizar os indivíduos segundo as variáveis 

estipuladas pelo sistema escravista – a cor e a condição social (livres, forros e escravos). 242 

Dos casamentos que foram realizados na Freguesia São Vicente de Paulo, no período 

de 1855-1870, localizamos apenas seis registros (ver anexos). Passaremos, agora, para a 

análise desses assentamentos, procurando ressaltar as particularidades atreladas ao dia da 

celebração eclesiástica, a escolha das testemunhas, o casamento coletivo dos escravos do 

senhor Francisco José da Silva e a questão do tempo proibido e a união do casal cativo que 

estava sob a posse da família Silva Jardim. 

O dia eleito para a realização da cerimônia, de acordo com os dados que coletamos do 

livro de casamentos, variou segundo a disponibilidade dos senhores de conduzirem seus 

escravos para a Igreja matriz da Freguesia. Por esta razão, o melhor dia de contrair 

matrimônio era o domingo. Para justificar a escolha do dia, utilizamos dois critérios básicos 

que levou em consideração, em primeiro lugar, a dificuldade de deslocamento para o local 

onde seria realizado o ritual eclesiástico e, em segundo lugar, consideramos o dia escolhido 

como um agente facilitador devido à missa dominical, isto é, nessa ocasião os proprietários 

não encontravam obstáculos (empecilhos) para se deslocarem de suas propriedades devido ao 

primeiro ato solene. As exceções que encontramos sobre a escolha do dia apropriado do 

escravo contrair núpcias estiveram associadas com os compromissos socioeconômicos dos 

senhores (D. Maria Joaquina de São José e o senhor Francisco José da Silva).243 Sendo assim, 

os cativos que estavam sob a posse da senhora tiveram as uniões sacramentadas no sábado, 

enquanto que os escravos do proprietário Silva contraíram o matrimônio em uma segunda-

feira.244   

Em relação às escolhas das testemunhas, percebemos o predomínio de escravos do 

sexo masculino, com exceção dos escravos do senhor Silva que optaram em nomear uma 

pessoa livre, Manoel Vieira e Silva, e outra cativa, um escravo de nome Arogo que pertencia 

                                                 
242MACHADO, Cacilda da Silva. A trama das vontades: negros, pardos e brancos na produção da hierarquia 

social do Brasil escravista. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008, cap. 5, p. 148-165. Ver também: MACHADO, 

Cacilda da Silva. Casamento & Compadrio: estudo sobre as relações sociais entre livres, libertos escravos na 

passagem do século XVIII para o XIX (São José dos Pinhais – PR). XIV Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais, ABEP, Caxambú – Minas Gerais, 2004.  
243Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Casamentos de escravos e livres da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 004, 1860-1889. 
244Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Casamentos de escravos e livres da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 004, 1860-1889. 
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ao proprietário Felisberto Manoel Vieira e Silva (que vem ser parente da testemunha livre).245 

Outra característica que podemos ressaltar sobre as testemunhas era a opção de firmar laços 

de reciprocidades com cativos provenientes de outros plantéis, como exemplo, poderíamos 

citar o casal Valerio e Fellicianna, pretos que pertenciam a D. Maria Joaquina de São José e 

que buscaram para serem suas testemunhas os cativos Basillio (do senhor Manoel Nunes 

Coelho) e Carlos (do senhor Francisco Xavier Pereira Lima). O vínculo estabelecido entre os 

escravos revelava a aproximação entre as propriedades que foram sancionadas mediante troca 

de favores, e que também poderiam servir para realçar as relações entre os grandes 

fazendeiros (D. Maria) com os pequenos proprietários (o senhor Coelho) e, ainda, com 

pessoas que participavam da administração pública (o senhor Lima). 246 

Os assentos de casamentos dos cativos do senhor Silva e da família da Silva Jardim 

também apresentam algumas informações que merecem nossa atenção. Começaremos pelos 

escravos que estavam sob a posse do primeiro proprietário. Vejamos, então, o registro de 

casamento destinado aos escravos Paulo, Domingas, Martinho e Donancia. 

 
Aos vinte e quatro de Março de mil oito centos e cincoenta e seis nesta 

Capella de São Vicente de Paulo as dez horas do dia receberão-se em 

Matrimoneo pelo Reverendissimo Cura Pe. João Gonçalves Pereira já 

fallecido e perante as testemunhas abaixo declaradas depois de dados os seus 

depoimentos verbaes e por pallavras do presente Paulo com Domingas e 

Martinho com Donancia e não receberão as bençãos nupciaes por ser 

tempo prohibido; Manoel Vieira e Silva, Arogo de Felisberto Manoel 

Vieira e Silva. Declaro que recebi todos em Matrimoneo os escravos de 

Francisco José da Silva e para constar mandei fazer o assento ascima em que 

assigno. Curato de São Vicente de Paulo, cinco de Julho de mil oito centos e 

cincoenta e sete. 

 

 Ita infi de Cura Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite.247 

(grifo nosso). 

 

Como aparece no registro acima, os cativos do proprietário Silva foram contrair 

matrimônio durante o período da Páscoa, no dia seguinte ao domingo de Páscoa, e que de 

acordo com o ano do registro caiu no dia 23 de março.248 É possível que o sacerdote tenha 

incorporado a primeira semana do tempo pascal ao interdito da Quaresma, tempo em que as 

festividades eram desestimuladas pela Igreja e os jejuns e abstinências. Como se observa no 

                                                 
245Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Casamentos de escravos e livres da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 004, 1860-1889. 
246Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Casamentos de escravos e livres da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 004, 1860-1889. 
247Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Casamentos de escravos e livres da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 004, 1860-1889. 
248 Segundo o site http://ghiorzi.org/caleperp.htm (Acesso 22/06/2012 - 11:48). 

http://ghiorzi.org/caleperp.htm
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texto do registro, o assento no livro pode ter sido realizado na ocasião em que receberam as 

bênçãos, e não na data que o cura oficiara a cerimônia de matrimônio, a rigor celebrada pelos 

próprios nubentes que se receberam mutuamente.249 

O casal de escravos da família Silva Jardim foi conduzido ao ritual do matrimônio em 

dezembro de 1863. O que nos chamou atenção foi a procedência dos nubentes, porque ambos 

chegaram à região via tráfico interprovincial. O escravo Eufrasio foi assentado na ocasião de 

seu casamento como pardo proveniente da Província de Pernambuco e Bemnavenuta apontada 

pelo vigário Francisco Alves de Brito como preta da Província do Maranhão.250 Não 

conseguimos saber em que ano os cativos foram adquiridos pela família Silva Jardim. Mas o 

que pretendemos evidenciar com a análise desse registro e dos demais assentamentos que 

fizemos menção é que o arranjo marital assegurado pelo sacramento católico, por parte dos 

escravos, não excedeu as fronteiras dos plantéis estabelecidas pelos senhores. Isso não 

significa dizer que os escravos aceitaram pacificamente a imposição senhorial, ou seja, a 

escolha de um parceiro provavelmente foi negociada a partir da introdução de algumas 

preferências da parte dos cativos no momento de arranjar um cônjuge. Estas preferências 

poderiam ser caracterizadas segundo as aquisições (mulheres e homens) feitas pelos senhores.   

Como tentativa de ampliar o universo destinado aos casais de escravos que viviam em 

São Vicente de Paulo, decidimos recorrer aos registros de batismos e óbitos e tivemos uma 

grande surpresa: o número de cativos que estavam organizados em famílias do tipo nuclear e 

com uniões sancionadas pela Igreja foi superior ao que encontramos no livro de matrimônios.  

Conforme o modelo proposto pelos trabalhos de Luna, Slenes e Vasconcellos, a 

maioria dos casais foram encontrados, quase que exclusivamente, entre as escravarias de 

médio e grande porte, nas quais os índices de potencialidades de aliança marital entre os 

indivíduos de idade adulta apresentavam maior demanda em detrimento daqueles que viviam 

nas micros e pequenas propriedades da Freguesia de São Vicente de Paulo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 Cf. PERRAYON, Janaina. Enlaces e redes: o compadrio nos casamentos de escravos da Candelária. Revista 

Eletrônica de História do Brasil. Juiz de Fora, V. 8, Nº 1 e 2, jan-dez, 2006. CAMPOS, Adriana Pereira; 

MERLO, Patricia M. da Silva. Sob as bênçãos da Igreja: o casamento de escravos na legislação brasileira. In 

Topoi, V6. N. 11, p. 327-261,2005. 
250Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Casamentos de escravos e livres da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 004, 1860-1889. 



135 

 

Tabela 20: Casais que foram arrolados nos livros paroquiais de batismos e óbitos da Freguesia 

de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
Casais que localizamos nos registros de óbitos 

Casal Proprietários/ Famílias 

Antão (preto de nação) e Marcelina (preta de nação)  

 

Monteiro de Sousa 
Tito e Emilia 

Lucas (preto de nação) e Caridade (preta de nação)  

Rufo (preto de nação) e Jacintha (preta de nação) 

Afonso (preto de nação) e Paulina (preta de nação) 

Antonio e Sofia (preta de nação) Francisco Manoel Soares de Souza 

 Basilio e Damianna 

Adeodato e Generosa Pereira de Souza 

Antão e Marcellina 

Cesario e Isidora Francisco José da Silva 

Benedicto e Lourença 

Manoel e Rita D’ Assumpção 

Manoel Alonço e Maria 

Leopoldino e Amelia (preta de nação) José de Souza 

Ignacio de Oliveira e Joaquina D. Joaquina Maria da Conceição 

Feliciano e Antonia D. Joana Maria da Incarnação 

Manoel e Rita Marinho Quintanilha 

Frutuoso e Joaquina José Dias Pinto de Figueiredo 

Anastacio e Felicidade Manoel Pereira dos Santos Silva 

Salvador e Maria (preta de nação) Santos Porto 

Casais que localizamos nos registros de batismos 

Casal Proprietário/ Família 

Isidoro e Laurinda (preta de nação) D. Candida Pacifica de Mendonça Quintanilha 

Ricardo e Magdalena João Mauricio Torres Quintanilha 

Balthasar (preto de nação) e Anna Antonio Joaquim Soares 

Manoel e Leocadia Fernandes Valladares 

Isidora e Miguel D. Fortunata Luiza de Souza 

Caetano e Marianna Antonio José de Abreu Castro 

Thomé e Joanna  

 

Magalhães 

 

Eleuterio e Ignacia 

Gregorio (preto de nação) e Julia (preta de nação) 

Severino e Aprigia 

Agostinho e Isabel Francisco Manoel Soares de Souza 

João e Genoveva  

Esteves Valladares Bonarum e Felicidade 

Pedro e Eufrasia 

Vitor e Luiza Monteiro de Sousa 

Marcellino e Rozaria (preta crioula) Francisco Borges Pecego 

Manoel e Julianna D. Floriana Maria Angelica 

Samuel e Maria (preta de nação) José Leite 

Manoel (preto de nação) e Generoza (preta crioula) D. Maria Joaquina de São José e seu esposo Francisco 

Joaquim de Marins Rangel Manoel e Germana 

Belchior e Luiza (preta de nação) D. Maria Joaquina de Carvalho 

José e Virginia Resende 

Porfirio e Simplicia  

 

Francisco José da Silva 
José e Laurianna 

Cezario e Isidora 

Simão e Caetana 

Vitor e Fortnata Pereira de Souza 

Joaquim e Ceriaca  

Vasconcellos Ambrozino e Marcolina 

Francisco e Maria Antonia 

Bruno e Rita Fernandes & Costa 

 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói- Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004, 1855-1870. 
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A partir da Tabela 20 podemos verificar como estava distribuída a posse de casais 

escravos, segundo os proprietários. Dos 31 casais que localizamos nos livros paroquiais de 

batismos e óbitos, 23, ou 82,2%, estavam sob a posse dos médios e grandes senhores da 

Freguesia, enquanto três, ou 10,7%, pertenciam aos pequenos proprietários. Os micros 

proprietários, como era de se esperar, tiveram uma participação inexpressiva, atingindo 7,1% 

dos casais. Isso nos indica que os proprietários com até 3 cativos registrados em nossas 

fontes, tomados aqui como proprietários de poucos escravos, possuíam outro tipo de 

estratégias para aumentar a potencialidade de uniões em suas propriedades, como visto no 

Paraná por Cacilda Machado, não passando, porém, pela sanção católica.   

 

 

3.5 Batismos 

O batismo é o primeiro de todos os Sacramentos, e a porta 

por onde se entra na Igreja Católica, e se faz o que recebe 

capaz dos mais Sacramentos (...). É o batizado adotado como 

filho de Deus e herdeiro da Glória e do Reino dos Céus. 

(CONSTITUIÇÕES Primeiras do Arcebispado 

da Bahia, Livro Primeiro, Título X). 

 

 

O sacramento do batismo, conforme foi instituído pela Igreja, simbolizava a ruptura 

com o mundo do pecado no qual os desejos carnais vigoravam. Após a imersão na água, o 

indivíduo pagão começaria uma nova caminhada, agora pautada nos preceitos cristãos, como 

aparece na passagem do evangelho de São Mateus (28:19): “Ide então, fazei de todos os 

povos discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a 

guardarem o que vos mandei.” Como podemos perceber, não bastava simplesmente conduzir 

a alma selvagem ao ritual sagrado, mas era preciso instruir os infiéis nos mistérios da Santa 

Fé. 

O intento de propagação do evangelho, em especial no século XVI, sofreu influência 

das reformas religiosas e do contato intercultural dos povos (europeus, africanos, asiáticos e 

ameríndios), sobretudo, em terras americanas. Isso apontou para uma nova fase nos moldes de 

conversão, agora todos os maiores de 7 anos e com plena faculdade da razão poderiam 

manifestar sua vontade de ser batizado.251 Entretanto, na perspectiva religiosa, o sacramento 

                                                 
251 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, feitas, e ordenadas pelo 

ilustríssimo e reverendíssimo senhor Sebastião Monteiro da Vide, arcebispo do dito arcebispado, e Conselho de 

Sua Majestade, propostas e aceitas no sínodo diocesano, que o dito senhor celebrou em 12 de junho de 1707. 

Fac-símile da edição de 1853. Imprensa do Senado Federal, 2007, Livro Primeiro, Título XIV. 
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continuava apresentando o seu significado teológico de rito de passagem, o qual procurava 

integrar tanto crianças como adultos na comunidade cristã. 

Pensando no caso do Brasil, em especial na Freguesia de São Vicente de Paulo, cabe-

nos verificar como estava sendo despendido o ritual eclesiástico para as crianças e adultos 

escravizados. Começaremos primeiramente com as crianças que, segundo as Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia, poderiam ser conduzidas ao ritual por seu senhor antes 

de completarem 7 anos de vida. Entretanto, havia ocasiões em que o perigo de morte era 

iminente, então se recomendava o batismo da criança logo nos seus primeiros dias de vida.252 

Já para os adultos, a inserção na fé, isto é, antes da cerimônia do batismo, estes deveriam 

passar por um período de instrução (no qual lhes seria ensinado o credo, a ave Maria, o pai 

nosso e os mandamentos da lei de Deus e da Igreja). Após completarem esta etapa, o escravo 

adulto era conduzido para o ritual. Uma das preocupações que nortearam as obras, como a do 

jesuíta Jorge Benci, era o descaso de parte dos senhores que saíam à procura de um instrutor 

para seus cativos apenas para que este passasse pelo ato batismal. De acordo com as 

considerações elaboradas pelo jesuíta, a catequese dos escravos oriundos de África requeria 

tempo253 e, pelo o que pudemos perceber no Brasil, o tempo despendido para os ensinamentos 

cristãos foram reduzidos. No caso de São Vicente de Paulo, o que apuramos no registro que 

fazia menção aos escravos adquiridos pela senhora Quintanilha, de acordo com o padre Jacob 

Maria de Santa Magdalena Leite se tratavam de “pretos novos” 254 (recém-chegados) e, para 

reforçar a descrição do sacerdote, os referidos cativos elegeram para padrinhos/madrinhas 

escravos que tinham certo tempo de inserção no plantel e na religião católica. Isso 

provavelmente seria um indício de que os rudimentos básicos da fé foram (re) passados para 

os mesmos num intervalo de tempo inferior a um mês 255 (ver anexo 9). 

Como dissemos anteriormente, entre 1855-1870 foram registrados 1760 batizados de 

cativos na Freguesia de São Vicente de Paulo, dos quais 7 abrangiam os indivíduos em idade 

adulta e 1753 era destinado às crianças, sendo 900 do sexo masculino e 853 que 

correspondiam ao sexo feminino.256  Nesse período também ocorreu a administração dos ritos 

                                                 
252 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, feitas, e ordenadas pelo 

ilustríssimo e reverendíssimo senhor Sebastião Monteiro da Vide, arcebispo do dito arcebispado, e Conselho de 

Sua Majestade, propostas e aceitas no sínodo diocesano, que o dito senhor celebrou em 12 de junho de 1707. 

Fac-símile da edição de 1853. Imprensa do Senado Federal, 2007, Livro Primeiro, Título X-XX. 
253 BENCI, Jorge. Economia cristã dos senhores no governo dos escravos. São Paulo: Grijalbo, 1977, p. 89-90. 
254 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

002, 1855-1860.  
255 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

002, 1855-1860. 
256 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004 1855-1870. 
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feitos em casa, em especial, quando se tratava dos inocentes (crianças). Essa prática acontecia 

uma vez que fosse constatado que o recém-nascido apresentasse risco de vida e, então, nessa 

ocasião, o ato religioso poderia ser ministrado por pessoas que não pertencessem ao clero. Tal 

fato, por exemplo, aconteceu com o inocente Manoel pardo, filho da cativa Maria crioula, que 

recebeu o sacramento do batismo por “articulo de morte” no dia do seu nascimento em 27 de 

dezembro de 1858, provavelmente, pela pessoa que realizou o seu parto. Após sete dias, o 

inocente veio a falecer por causa do tétano neonatal (também conhecido com mal da idade ou 

tétano do recém- nascido). 257 

Os batizados de cativos em São Vicente de Paulo ocorriam, como aparece no Gráfico 

10, com boa frequência durante os meses do ano. Entretanto, a maior incidência de procura do 

rito acontecia nos meses de junho e dezembro, seguidos por abril e julho. Nos meses de 

fevereiro e outubro houve uma redução de indivíduos que foram encaminhados à pia batismal. 

 

Gráfico 10:  Sazonalidade dos batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 

 

 

Fonte: Arquivo da Cúria de Niterói – Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002 e 004, 1855-

1870. 

 

A sazonalidade dos batismos possivelmente decorre de dois fatores: o primeiro seria o 

respeito ao calendário litúrgico por parte dos senhores e de seus escravos, uma vez que 

percebemos que o período designado como tempo proibido era o menos preferido para 

encaminhar os indivíduos ao sacramento eclesiástico. Após esse recolhimento na busca do 

                                                 
257 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta, 

002, 1855-1870. 
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ritual católico, verificamos um novo aumento nos meses de março a setembro. Em outubro, 

verificamos que a população cativa da Freguesia de São Vicente de Paulo retomou o 

comportamento que apontamos para o mês de fevereiro, possivelmente decorrente de uma 

menor frequência de concepções no tempo proibido.258  Outro fator que certamente interferiu 

na sazonalidade foi o outro calendário que, junto com o litúrgico, marcava a vida das pessoas: 

o calendário agrícola. 

Nos batismos de São Vicente de Paulo também verificamos que a proporção dos filhos 

legítimos de escravos foi relativamente insignificante (6,4%), se comparamos com o 

percentual das crianças ilegítimas que encontramos entre 1855-1870, pois este foi superior, 

chegando a atingir 93,6% dos batizados. O que explicaria esse número tão acentuado de 

ilegítimos? O que poderia nos ajudar a entender o alto índice de crias ilegítimas seria a 

possibilidade de que as uniões entre membros de plantéis de diferentes senhores não 

estivessem passando pelas bênçãos da Igreja. Para Castro (1998), as altas taxas de 

ilegitimidade para o século XIX poderiam ser explicadas mediante as “bruscas quedas” das 

uniões legais entre os cativos. A diminuição das uniões dos escravos sacramentadas pela 

Igreja alterou a estrutura formal, assegurando dessa maneira os interesses dos proprietários, 

fazendo com que os escravos buscassem outras formas de consolidar suas uniões. Isto é, a 

queda das cerimônias religiosas do matrimônio não significou o esfacelamento (fim) da 

família escrava.259 

Voltando ao tipo de estratégia que os pequenos proprietários poderiam ter acertado 

com seus escravos para ampliar-lhes as possibilidades de conseguir um relacionamento, é 

possível que, juntando um considerável número de casais em plantéis maiores com um alto 

número de filhos ilegítimos, podemos supor certa licenciosidade nas relações sexuais e 

afetivas por parte destes senhores, a fim de garantir que seus escravos não ficassem privados 

de relações afetivas e de parentesco, ainda que este não pudesse ser reconhecido pelas 

autoridades eclesiásticas. Corrobora nossa hipótese o fato de que todas as crianças batizadas 

por aqueles que supomos serem pequenos proprietários eram ilegítimas. 

Entretanto, nem só nos pequenos plantéis consistia a ilegitimidade e os 

relacionamentos sem as bênçãos da Igreja. Para exemplificar o que tratamos, tomemos por 

base o plantel do senhor Francisco José da Silva, que conduziu para o ato do batismo, durante 

1855-1870, 40 crianças das quais 24 foram registradas como filhos naturais e16 constavam 

                                                 
258 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002e 004 1855-1870. 
259 FARIA, Sheila Siqueira de Castro. A colônia em movimento: família e fortuna no cotidiano da colônia, p. 

322-326. 
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como crias legítimas.260 Optamos em utilizar esta escravaria pelo fato de que tanto os rebentos 

naturais quanto os legítimos puderam experimentar, em algumas ocasiões, o convívio com 

núcleos de parentesco consanguíneo que abrigavam gerações inteiras (famílias extensas). Esta 

escravaria ainda possuía outras características que serão alvo de nossas considerações. Por 

hora, iremos nos deter na questão referente ao nível de ilegitimidade. Vale lembrar, que a 

propriedade escolhida tratava-se de uma unidade de grande porte para os padrões locais, já 

que em cerca de quinze anos quarenta crianças nasceram em suas senzalas. E, portanto, 

apresentava distinção no modo de organização parental por parte dos cativos se pensarmos 

nas estruturas de micro, pequeno e médio porte de que tratávamos antes. Como dissemos, para 

os pequenos proprietários o grau de ilegítimos alcançava os 100%. Vejamos, então, como os 

ilegítimos apareciam nas unidades rurais de grande porte.261 

A proporção de filhos naturais de escravos de posse do senhor Silva apresentou o 

percentual de 69,1%, enquanto as crianças legítimas correspondiam a 30,9% e foram 

conduzidas ao ato batismal entre os anos de 1861-1869. Outros, entretanto, apareceram 

somente nos registros de óbitos e, em função da manipulação dos dados, percebemos que as 

cativas Benedicta preta crioula e Custodia preta de nação tiveram perdas que, de alguma 

forma, foram amenizadas com o nascimento de “novas crias”, no entanto, por ironia do 

destino, tiveram o mesmo fim de seus irmãos – a morte.262 

O grau de ilegitimidade entre os filhos dos escravos do proprietário Silva, numa visão 

geral, revelou-nos uma tendência da Freguesia de São Vicente de Paulo que ocorria, com 

maior frequência, entre os cativos e livres pobres – os filhos naturais. Para termos uma noção 

das famílias matrifocais presentes nesta escravaria, resolvemos listar os nomes das mães 

solteiras e de seus filhos, incorporando as informações a respeito da data de batismos e do 

óbito das crianças. 

 

 

 

 

 

                                                 
260 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002e 004 1855-1870.  
261 Não queremos dizer que o perfil de organização familiar, como a que ocorre na escravaria do senhor 

Francisco José da Silva, fosse um padrão para as grandes unidades rurais. Mas, determinadas características que 

iremos mencionar para essa escravaria, repetiam-se em outras propriedades agrícolas.  
262Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 

1855-1870. 
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Tabela 21: Famílias matrifocais presentes na escravaria do senhor Francisco José da Silva 

arroladas pelos livros paroquiais de batismos e óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

1855-1870 

B: data da celebração do batismo; O: data em que ocorreu o sepultamento. 

Fonte: Arquivo da Cúria de Niterói – Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002, 003 

e 004, 1855-1870. 

 

 

Os dados expressos na Tabela 21 não nos oferecem suporte para averiguarmos até que 

ponto o plantel do senhor Silva pode contar com a reprodução natural de seus cativos para 

ampliar a sua posse. Por outro lado, as informações contidas na referida Tabela revelam-nos 

que existia uma alta taxa de mortalidade entre as crianças, a qual atingiu com maior 

intensidade os recém-nascidos (0-1),263 como foi o caso do inocente José, filho natural da 

escrava Leopoldina preta crioula, que recebeu as bênçãos emanadas da pia batismal em 17 de 

fevereiro de 1862, e até a sua morte passaram-se 5 meses (18/07/1862), no entanto, conforme 

foi redigido pelo sacerdote José Maria Dias Pereira, “o escravinho tinha apenas 1 ano de 

vida”.264 

Outra característica que poderíamos mencionar, remete-nos a 2 crianças que foram 

sepultadas no cemitério da Freguesia de São Vicente de Paulo, mas que não tiveram o nome 

                                                 
263 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870.  
264 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870.  

Filhos (as) Mães 

Maria (O=18/04/1858- com 7 meses), Maria (O= 

29/09/1859- com 1ano)  , Joaquina (B= 26/04/1865) 

Benedicta (preta crioula) 

Maria (O= 09/05/1858- com 7 meses) , Manoel (O= 

10/07/1859 - com 8 dias), Manoel (O= 22/07/1859), 

Francisco (B=10/03/1861), Julia (B=10/03/1861), 

Leopoldino (B=06/01/1864) 

Custodia (preta de nação) 

Cezino (B=10/03/1861; O= 09/04/1861- com 18 meses), 

Sabina (O= 04/06/1862 – com 6 meses) 

Maria (preta de nação) 

Honorio (O= 04/08/1863- com 8 anos), Querina 

(B=10/03/1861; O= 02/05/1865 – com 3 anos), 

Honorato (B=10/03/1861)   

Jovita (preta de nação) 

Maria (B=10/03/1861; O= 04/06/1861 – com 2 anos) Leopoldina (preta de nação) 

Daniel (O= 29/05/1862) Emmerenciana 

Querino (O= 12/12/1862 – com 2 anos) Felicia (preta crioula) 

Marcolina (O= 08/10/1863 – com 3 anos) Apolinaria 

Juvenal (B=17/04/1869) Maria Luiza (preta crioula) 

Constança (B=17/04/1869) Carolina 

Bemvinda (B=10/03/1861) Eufrasia (preta de nação) 

Lucio (B=10/03/1861) Rita (preta de nação) 

Helena (parda) (B=10/03/1861) Filomena (preta de nação) 

José (B=17/02/1862; O= 18/07/1862 – com 1 ano)   Leopoldina (preta crioula) 

Euzebio (B= 31/12/1863) Laurentina 

Jacintho (B = 03/10/1863) Maria (preta crioula) 

Manoel (O= 13/08/1863 – com 1 ano) Mãe ignorada 

Manoel (O= 31/05/1864 – com 7 dias) Mãe ignorada 
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das mães identificados em seus assentamentos. De acordo com o vigário responsável em 

redigir os registros de óbitos, tratavam-se de crianças com “progenitoras ignoradas.” 265 

Como vimos, boa parte das crianças que faziam parte do plantel do senhor Silva foi 

conduzida aos atos religiosos (batismos e óbitos), tendo apenas suas mães como testemunhas 

presentes nas cerimônias. Poucos foram os casos em que os pais e os avós presenciaram um 

dos rituais cristãos.  

Os inocentes que tiveram a oportunidade de conhecer/conviver com seus avós faziam 

parte das órbitas familiares extensas, que abrigavam até três gerações inteiras no mesmo 

plantel, demonstrando dessa maneira uma relativa estabilidade familiar entre os escravos do 

senhor Silva. A primeira estrutura doméstica, dentro do molde descrito, apareceu nos registros 

do ano de 1861, quando a escrava Jacintha presenciou o batismo de seus netos. Esta cativa, 

segundo as informações que coletamos, era mãe de 4 filhas naturais – Simplicia (preta 

crioula), Domingas (preta crioula), Maria e Marinha – destas, até onde nossas fontes nos 

permitem chegar, apenas as duas primeiras contraíram uniões que foram sacramentadas 

conforme o ritual cristão. A cativa Simplicia contraiu matrimônio com Porfirio, um africano 

de nação e de idade ignorada, enquanto sua irmã Donancia arranjou núpcias com o escravo 

Paulo.266 

Os netos da cativa Jacintha, com exceção do escravinho Emilio, foram conduzidos 

para receber o sacramento do batismo no dia 10 de março de 1861. Nos registros dos 

inocentes, localizamos dados sobre os indivíduos que serviam de padrinhos, entre eles 

encontramos: a presença de dois elementos cativos de outros plantéis (Tito e Casemiro), um 

de condição jurídica livre (que apadrinhou as filhas das escravas Domingas e Marinha), 

quatro que pertenciam à mesma escravaria (eram propriedades do senhor Silva) e duas 

madrinhas não terrenas (Nossa Senhora da Conceição). 267 

 

 

 

 

 

 

                                                 
265 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870.  
266Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos e Casamentos de livres e escravos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 004, 1860-1889.  
267Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004, 1855-1870. 
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Quadro 3: Genealogia da família da escrava Jacintha arrolada pelos os livros de batismos e óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

1855-1870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Parentesco por compadrio 

- Manoel foi sepultado em 14/12/1858 com 2 anos; Germano foi sepultado em 31/08/1858 com 7 meses e Candida foi sepultada em 12/03/1865 com 2 anos. 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002, 003 e 004, 1855-1870. 

 

Jacintha (?) 

Domingas 
(preta crioula) 

Paulo 

 

Manoel, Eufrazina e 
Luiza 

Simplicia 
(preta crioula) 

Porfirio (preto 
de nação) 

Geraldino e Barbara  

Maria (?) 

Germano, Amador 
e Candida 

Marinha (?) 

Emilio e Targino 

Padrinhos de Geraldino: 

José e Sebastianna 

Padrinhos de Barbara: 

Tito e Laurentina 

Padrinhos de Targino: 

Casemiro e Felippa 

Padrinhos de Emilia: 
Manoel Vieira e Silva 

e Nossa Senhora da 

Conceição 

Padrinhos de Luiza e 

Eufrazina: Manoel 

Vieira e Silva e Nossa 

Senhora da Conceição 

Padrinhos de Amador: 

Porfirio e Eufrasia 
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Dentro da mesma escravaria tivemos acesso à unidade familiar formada pelo casal 

José e Laurianna. A cativa Donancia preta crioula, filha do casal, contraiu núpcias (como 

vimos anteriormente no item 3.4) com o escravo Martinho, filho do casal Simão preto crioulo 

e Caetana. O casamento de Donancia e Martinho volta a ser alvo de nossas reflexões, pois não 

tivemos informações se o casal voltou no período estipulado para receberem as bênçãos 

nupciais que lhes fora negada na ocasião da união, por ser o período de quaresma, isto é, 

tempo proibido. O não cumprimento do prazo estabelecido pelo pároco responsável em 

sacramentar a união, de certa maneira, influenciou no momento em que o jovem casal 

conduziu seus filhos para o ato batismal. Das 4 crianças provenientes desta união, apenas 1 foi 

considerada legítima (a pequena Hortência). E como era de se supor, somente em seu registro 

de batismo consta o nome dos avós paternos. Uma explicação plausível para esta situação 

seria um provável erro por parte do vigário Francisco Alves de Brito no momento da redação 

dos assentos, isto porque no dia em questão (10/03/1861- domingo), o senhor Silva levou um 

considerável número de crianças para receberem o ritual eclesiástico e, junto a estes 

inocentes, estavam suas mães, pais, avós e seus respectivos padrinhos. A partir da 

manipulação da fonte (registro paroquiais de batismo), constatamos que o vigário optou em 

redigir assentos individuais, porque as cerimônias precisavam ser realizadas em um curto 

período pelo fato de haver outros senhores com seus escravos aguardando para conduzi-los ao 

batismo. 

 

Quadro 4: Genealogia da família dos escravos José e Laurianna arrolada pelos os livros de 

batismos e óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Parentesco ritual 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 

002 e 004, 1855-1870. 

 

José Laurianna 

Martinho 

Hortencia Honorio Adrianna 

Simão (preto 

crioulo) 
Caetana 

Donancia 

(preta crioula) 

Aureliano 

Padrinho: Luis Padrinhos: Miguel 

e Laurianna 

Padrinhos: Morais 

e Caetana 

Padrinhos: Antonio 

Augusto de Sousa 
Mello e Nossa 

Senhora da Conceição 
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Tanto na análise da família da escrava Jacintha quanto na órbita familiar formada pelo 

casal José e Laurianna, achamos pertinente mencionar o parentesco ritual estabelecido no 

momento do batismo. A nomeação dos padrinhos sugere que foi priorizado o elemento cativo, 

sendo ele do mesmo plantel ou de propriedades que eram interligadas ao estabelecimento 

rural do senhor Silva. 

A partir do critério de escolha dos padrinhos realizada pelos cativos do senhor Silva, 

ficou nítido que sua escravaria poderia exceder os limites do plantel onde estavam inseridos. 

Essa “suposta” liberdade de escolha era um modelo seguido por outros senhores? Para 

ampliarmos o nosso universo de análise, decidimos verificar como funcionava o critério de 

seleção dos padrinhos nas demais propriedades rurais da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

entre 1855-1870. Antes, porém, vejamos quais eram os critérios de seleção estipulados pelo 

código canônico. 

 Segundo as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, os padrinhos seriam 

nomeados, no caso das crianças, pelos pais e/ou tutor; e sendo o batizado adulto, ele poderia 

escolher seus pais espirituais. Entretanto, os indivíduos eleitos para pais espirituais deveriam 

se encaixar no perfil etário que foi apontado pela legislação clerical: os padrinhos não 

deveriam ser menores de 14 anos e as madrinhas menores de 12 anos.268 

Após relatarmos as exigências previstas pela legislação canônica, iremos voltar nossa 

atenção para a análise das escolhas dos padrinhos entre a população escrava da Freguesia de 

São Vicente de Paulo. Os cativos que pertenciam aos proprietários de pequeno, médio e 

grande porte tiveram maiores opções no momento de nomear um padrinho para seu filho. Isto 

porque poderia, como vimos no caso da escravaria do senhor Silva, eleger indivíduos de 

mesma condição social ou estabelecer relações com pessoas livres (que poderiam ser 

aparentados dos senhores ou indivíduos pobres com quem os cativos se identificavam). 

A indicação de padrinhos escravos, de acordo com os registros paroquiais de batismos 

que manipulamos para a presente pesquisa, mostrou-nos que nas propriedades rurais de 

pequeno, médio e grande porte da Freguesia de São Vicente de Paulo ocorria com maior 

frequência, ou seja, em 84,7% dos assentos que localizamos. Entre os padrinhos de condição 

jurídica livre detectamos a presença de familiares dos senhores (filhos, neto, bisnetos e 

genros), apadrinhando uma criança escrava. Esse comportamento pode ser verificado com 

                                                 
268 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, feitas, e ordenadas pelo 

ilustríssimo e reverendíssimo senhor Sebastião Monteiro da Vide, arcebispo do dito arcebispado, e Conselho de 

Sua Majestade, propostas e aceitas no sínodo diocesano, que o dito senhor celebrou em 12 de junho de 1707. 

Fac-símile da edição de 1853. Imprensa do Senado Federal, 2007, Livro Primeiro, Título XVIII. 
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mais intensidade nos registros em que localizamos as alforrias concedidas diante da pia 

batismal.269 

Entretanto, houve um caso entre os padrinhos de condição jurídica livre que nos 

chamou atenção, e isso porque a pessoa nomeada para pai espiritual de uma criança escrava 

foi o Dr. José Dias Pinto de Figueiredo. Conforme constatamos, nos assentos de batismo era 

uma prática habitual determinados escravos procurarem para suas crias pessoas livres com 

distinção social (capitão, médico, etc.) para padrinhos. Mas voltando ao caso do Dr. 

Figueiredo, nossa surpresa reside no fato deste senhor ter apadrinhado o pardo Manoel, filho 

natural de sua escrava Lourença.270 A aliança firmada nesta ocasião tinha uma dupla 

finalidade, pois na perspectiva da mãe da criança o parentesco ritual funcionava como um 

recurso para proteger seu filho em casos de possíveis conflitos. Na óptica senhorial, a aliança 

estabelecida no ato do batismo servia para sacramentar um estado de paz, isto porque a casa 

do senhor passaria a ser identificada como uma “moradia amiga”. 

Nos 19 registros em que localizamos a alforria (ver anexo 7), percebemos que  a 

escolha dos padrinhos ficou a cargo dos proprietários, uma vez que os indivíduos eleitos para 

padrinhos pertenciam à rede parental dos senhores. Esse comportamento reforçava os padrões 

de diferenciação dos membros que compunham a sociedade vicentina; isto porque os 

padrinhos livres e detentores de status social (títulos ou cargos públicos) serviam de 

padrinhos para as crianças escravas que no ato batismal recebiam a plena liberdade.271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004, 1855-1870. 
270 Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pasta 001, 1866-1870. 
271 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004, 1855-1870.  
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Gráfico 11: Condição jurídica dos padrinhos arroladas pelos livros paroquiais de batismos da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 

 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 

002 e 004, 1855-1870. 

 

O Gráfico acima revela-nos que em 0,4% dos registros que localizamos, os escravos 

procuravam criar vínculos com indivíduos forros e estes, pelo o que percebemos, tratavam-se, 

em sua maioria, de homens em idade adulta, que possuíam uma especialização profissional, 

como exemplo, poderíamos citar o padrinho Manoel Pedreira. As madrinhas forras 

apareceram com menos intensidade e foram procuradas pelas mães solteiras de procedência 

crioula.272 

Em relação às madrinhas, ainda encontramos 275 registros em que a proteção 

espiritual ficou a cargo das santas divindades por meio das diversas variações de “Nossa 

Senhora.” 273 É plausível admitir que tenham sido escolhidas em virtude de um agradecimento 

por parte das mães pela superação de alguma dificuldade durante a gravidez. Acreditamos que 

a escolha pelo amparo de Nossa Senhora da Conceição – 58,2% dos casos – esteja relacionada 

com a existência de uma capela erguida para a santa nos arredores de São Vicente de Paulo.  

Segundo Pizarro, este santuário foi construído devido à aparição da imagem - que levava o 

título de Conceição – entre os rochedos denominados de Focinho do Cabo.274 Devido a esse 

fator, a população da Freguesia e das imediações passou a contar com grande número de 

                                                 
272Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004, 1855-1870. 
273As variações, com que a Protetora Nossa Senhora aparecia nos registros, eram: Nossa Senhora 39,0%, Nossa 

Senhora das Dores 1,9%, Nossa Senhora da Penha 0,3%, Nossa Senhora de Santa Rita 0,3% e Nossa Senhora do 

Rosário 0,3%. (Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente 

de Paulo, pastas 001, 002 e 004, 1855-1870.). 
274ARAÚJO, José de Souza Azevedo Pizarro. Memórias históricas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1945, V.II, p.115. 
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devotos da mesma Senhora. No dito santuário, o rebento Felinto, além de receber o 

sacramento do batismo, teve a sua liberdade garantida mediante o lavrar de seu registro.275 

Procuramos ressaltar neste item que o batismo concedido aos indivíduos em idade 

adulta e para as crianças seguiu os moldes determinados pelo código canônico, e um desses 

fazia menção sobre a escolha do padrinho. Para compreendermos como se dava o arranjo do 

parentesco ritual, utilizamos os estudos realizados por Guedes (2001) e Machado (2006). A 

contribuição destas pesquisas para o nosso trabalho demonstrou que os laços de compadrio 

que envolveram os escravos sofreram variações, as quais foram determinadas pelo tempo e 

pelo espaço. 

Guedes, ao discorrer sobre os arranjos de parentesco ritual entre os cativos da 

Freguesia de São José do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX, constatou que os 

senhores apadrinharam somente 36, ou 0,6%, de seus escravos. Contudo, 44,2% dos registros 

de batismos mostravam que os progenitores escravizados procuravam estabelecer laços de 

solidariedade/afinidade com os indivíduos de mesma posição social (escravo), ou seja, o 

vínculo de compadrio empreendido pela população cativa da Freguesia nos sugere uma maior 

aproximação que privilegiou a escolha de compadres que viviam sob o jugo do sistema 

escravista. Entretanto, o autor procurou dar ênfase na tendência de escolha de compadres para 

os cativos em idade e para os inocentes. Para o primeiro grupo, o historiador sugeriu que o 

parentesco ritual acontecia mediante a intervenção dos senhores que procuravam estabelecer 

conexões entre os escravos catequizados com os recém-chegados. Neste caso, os padrinhos 

escravos deveriam cumprir com a responsabilidade da tutela espiritual que tinha como meta 

fazer seu afilhado crescer na fé cristã. É fato, também, que as pequenas escravarias ofereciam 

uma oferta reduzida de padrinhos. Apesar dessa situação desfavorável, os proprietários 

lançaram mão de outra estratégia, isto é, buscavam contrair laços com os indivíduos que 

gozavam da liberdade depois de conseguirem sua alforria. Fica nítido, nessa situação, que a 

escolha de um padrinho por parte dos proprietários atendia aos seus próprios interesses, como, 

por exemplo, a socialização de um recém-chegado no plantel sem maiores transtornos e a 

expropriação de mão de obra de um livre forro em suas terras. Para o segundo grupo, o autor 

inferiu que a opção de nomeação dos padrinhos era realizada pelos progenitores dos rebentos 

(pai/mãe). Nesta situação, observa-se que o critério de escolha por parte dos escravos 

priorizou o (re) estabelecimento de laços de reciprocidades dento da própria comunidade 

negra na qual estavam inseridos. Os grandes plantéis da Freguesia, como acrescentou Guedes, 

                                                 
275 Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro da Freguesia de Batismos de São Vicente de Paulo, 

pasta 001, 1866-1870.  
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ofereciam maiores possibilidades de arranjo de pais espirituais sem precisar recorrer ao 

mesmo padrinho/ madrinha.276 

Diferente das considerações que nortearam o trabalho de Guedes está o estudo 

realizado por Machado, que procurou observar na diversidade dos arranjos de compadresco 

que os escravos de São José dos Pinhais (Paraná) optaram em buscar padrinhos entre os 

indivíduos livres, incluindo aqui uma possível aproximação com a parentela de seus 

proprietários. Essa busca desenfreada por um padrinho de condição jurídica livre reproduzia a 

constante tensão em que viviam homens e mulheres que estavam condenados pelo estigma do 

sistema escravista. Neste caso, o compadrio, segundo a autora, funcionava como estratégia de 

sobrevivência para tornar ameno o peso do cativeiro, isso porque as alianças de parentesco 

ritual, geradas no momento do ato religioso do batismo em São José dos Pinhais entre as 

famílias escravas e as formadas por senhores brancos e pardos, serviram para consolidar e 

estabelecer as complexas relações sociais que desvelavam seu caráter hierárquico e 

excludente. Em outras palavras, o parentesco ritual estava carregado de conteúdo político-

social que tinha por finalidade reproduzir e ampliar os instrumentos de controle social 

(dominadores/submissos). 277 

Já na Freguesia de São Vicente de Paulo, as escolhas dos padrinhos que envolveram os 

senhores representavam o percentual de 13,1% dos registros que manipulamos e, entre os 

indivíduos eleitos para compadres, estavam homens e mulheres que de alguma maneira 

possuíam ligações estreitas com os proprietários, fossem elas de parentesco ou simplesmente 

de troca de favores.278 

 

3.5.1 Alforrias de pia e doações puras 

 

A alforria, conquista da plena liberdade, foi concedida aos indivíduos que estavam sob 

o jugo do sistema mercantil escravista. A transição entre a vida no cativeiro para o mundo 

livre acontecia no momento em que o senhor renunciava o seu direito à propriedade (domínio 

e poder) sobre outrem (cativo). A restituição da liberdade, segundo Perdigão Malheiro, 

                                                 
276 GUEDES, Roberto. O Parentesco ritual na freguesia de São José do Rio de Janeiro. Sesmaria Revista do 

NEHPS. Faculdade de Filosofia de Campo Grande, 01, ano 1, 2001. 
277 MACHADO, Cacilda da Silva. A trama das vontades: negros, pardos e brancos na produção da hierarquia 

social do Brasil escravista. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008, cap. 6, p. 175-191. Ver também: MACHADO, 

Cacilda da Silva. As muitas faces do compadrio de escravos: o caso da Freguesia de São José dos Pinhais (PR), 

na passagem do século XVIII para o XIX. Revista Brasileira de História. V.26, Nº 52, p.49-78, 2006.  
278 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004, 1855-1870.  
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poderia acontecer de três maneiras distintas: a primeira forma de por fim ao cativeiro seria a 

morte, a segunda forma seria pela manumissão ou alforria e a terceira dependia 

exclusivamente da disposição da lei.279 

Para compreendermos como funcionavam as alforrias no Brasil, utilizaremos os 

estudos realizados por Peter Eisenberg e Florentino (2002), os quais nos darão suporte teórico 

para tecermos uma explicação plausível sobre o padrão de alforria vigente, sobretudo na 

Freguesia de São Vicente de Paulo durante a segunda metade do século XIX, 1855-1870. 

Eisenberg, ao realizar um ensaio sobre o processo de alforria em Campinas do século 

XIX, utilizou como fonte de dados as cartas que concediam a plena liberdade aos indivíduos 

escravizados. Mediante as informações levantadas, o autor procurou acompanhar, através das 

variáveis demográficas (sexo, idade, cor, procedência, etc.), quais os tipos de escravos que 

eram alforriados e quais seriam as condições para a transição de mão de obra cativa para 

braços livres. Uma das questões centrais que foi apontada pelo autor no decorrer de seu 

estudo fazia referência à frequência de como teria ocorrido o processo de alforria. Para 

explicar este item, Eisenberg recorreu à conjuntura econômica da região e constatou que 

Campinas, na primeira e segunda metade do XIX, liderava o setor econômico provincial de 

bens agrícolas (produção açucareira/café). Esse vertiginoso progresso econômico possibilitou, 

na análise do autor, dois movimentos de caráter distintos em relação às taxas de alforria e 

crescimento da população cativa. Para a primeira metade do XIX, os índices de alforria 

crescem na mesma proporção que a população escrava, enquanto na segunda metade do XIX, 

os níveis de alforria apresentavam uma alta a medida em que os indivíduos escravizados 

tendiam a diminuir. Outro ponto relevante de seu trabalho foi a análise das características dos 

alforriados em Campinas, pois a maioria dos escravos que receberam a sua carta de alforria 

eram pessoas do sexo feminino, de cor parda e de origem crioula que estivesse na faixa etária 

dos mais jovens (0-10) e dos mais velhos (50 anos ou mais).280 

Para o estudo das alforrias no Rio de Janeiro oitocentista, Florentino (2002) baseou-se 

nos dados estatísticos da população e salientou que, para o final do século XVIII, cerca de 

20% dos indivíduos alforriados estavam entre os habitantes das freguesias urbanas. Já no 

século XIX, em especial na primeira metade, segundo o autor houve uma queda considerável 

das alforrias e, para explicar essa situação, o historiador utilizou como argumento o não 

                                                 
279 MALHEIRO, Agostinho Perdigão. A Escravidão no Brasil. Ensaio Histórico, Jurídico, Social. 2. ed. 2 Vol. 

Petrópolis: Vozes/INL, 1976, p.82. 
280 EISENBERG, Peter. Ficando Livre: As Alforrias em Campinas no Século XIX. Estudos Econômicos. São 

Paulo, 17(2), maio/ago., p.175-216, 1987. 
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recenseamento da população urbana, incluindo aqui os de condição jurídica escrava e forra. 

Para o ano de 1849, o pesquisador mencionou que, mesmo apresentando uma ínfima 

proporção, os indivíduos alforriados perfaziam 10% da população situada nas áreas rurais e 

urbanas da Corte.281 

Uma questão que foi ponderada tanto por Eisenberg e Florentino (2002) remete-nos às 

condições com que os escravos conseguiam obter a sua liberdade. Em Campinas, Eisenberg 

pôde verificar que, ao longo do século XIX, as alforrias onerosas aconteciam com maior 

frequência. Entre os anos de 1851-1874, o autor analisou 411 cartas de alforria e constatou 

que 35,0% correspondiam ao título gratuito e 65,0% representavam os títulos onerosos (fosse 

ele realizado pelo pagamento em dinheiro ou mercadoria, prestação de serviços e 

combinações). 282 Enquanto que para o Rio de Janeiro, Florentino mencionou ser mais 

comum, até o fim do século XVIII e nas primeiras décadas do XIX, as alforrias pagas. Nesse 

período, as alforrias gratuitas e por prestação de serviços aconteciam com menos intensidade. 

Cenário completamente diferenciado a partir de 1830, quando ocorre uma valorização 

monetária dos escravos. Assim, nesse contexto, especifica as alforrias compradas que tendiam 

à retração, enquanto as gratuitas apresentam índices altos.283 

Passaremos agora a examinar as alforrias concedidas no ato batismal da Freguesia de 

São Vicente de Paulo, entre 1855-1870. Dentre elas, elencamos a do inocente Rufino que nos 

parece bem peculiar. Começaremos a análise desse registro a partir do responsável pela sua 

feitura. Pelo o que constatamos, os assentos elaborados no ano de 1862 estavam a cargo do 

coadjutor José Maria Dias Pereira, com exceção deste que vamos expor abaixo que foi 

redigido pelo vigário colado Francisco Alves de Brito. 

 

Aos dois dias do mez de Novembro de mil oito centos e sessenta e dois nesta 

Freguezia de São Vicente de Paulo baptizei sollenemente e pus os Santos 

Oleos no innocente Rufino pardo de cinco mezes [filho de um escravo] de 

Francisco dos Santos Porto o qual houve em partilha o innocente feito por 

morte de seu pai José dos Santos Porto cujo o innocente Rufino hé filho 

natural de Maria Luiza parda escrava de Custodio Joaquim Nunes. Foi 

padrinho Bellarmino Antonio Baltar e a Protetora Nossa Senhora da 

Conceição. E no mesmo acto se apresentou o dito senhor Francisco dos 

Santos Porto dizendo que dava ão dito innocente Rufino filho de Maria 

Luiza parda de Custodio Joaquim Nunes plena liberdade como se de ventre 

                                                 
281 FLORENTINO, Manolo. Alforrias e etnicida de no Rio de Janeiro oitocentista: notas de pesquisa. Topoi, Rio 

de Janeiro, p.9-40, dez. 2002. 
282

EISENBERG, Peter. Ficando Livre: As Alforrias em Campinas no Século XIX. Estudos Econômicos. São 

Paulo, 17(2), maio/ago, p.196-197, 1987. 
283

 FLORENTINO, Manolo. Alforrias e etnicida de no Rio de Janeiro oitocentista: notas de pesquisa. Topoi, Rio 

de Janeiro, p.20-21, dez. 2002. 
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livre tivesse nascido e para firmeza de todo o referido mandei lavrar o 

prezente termo no qual assigna o dito senhor Francisco dos Santos Porto 

com as testemunhas Zeferino Francisco dos Santos [Porto] e José Antonio 

Dutra. Freguezia de S. Vicente de Paulo 2 de Novembro de 1862. 

 

Vig° Francisco Alves de Brito 

Francisco dos Santos Porto 

Zeferino Francisco dos Santos [Porto] 

                                         José Antonio Dutra. (grifo nosso) 

 

Com o que foi mencionado, acreditamos que o rebento ficou sob os cuidados do 

proprietário de seu pai. Como o registro apresentava-se em má conservação (além de uma 

escrita ilegível, em determinados pontos, e a deterioração pelo tempo, sendo este o agente 

principal que nos impediu de realizar uma transcrição que contemplasse todos os elementos 

presentes no corpo do texto), após os dados do inocente é provável que estivesse a seguinte 

expressão “[filho de um escravo] de Francisco dos Santos Porto.”284 Para explicarmos a 

situação, decidimos primeiramente realizar um levantamento de ambos os proprietários para 

encontrarmos uma solução viável para o acontecido. A resposta a que chegamos apontou-nos 

que o senhor José dos Santos Porto e, posteriormente seus herdeiros, constavam na listagem 

dos grandes e médios fazendeiros destinados à cultura do café e mantimentos desde o início 

de nossa amostra, enquanto o proprietário Custódio Joaquim Nunes apareceu, somente, no 

ano de 1861.285  Isso nos leva a concluir que o primeiro possuidor de bens agrícolas gozava, 

na localidade, de privilégios e, por este motivo, consegue ficar com a tutela do pardo Rufino. 

A resposta que encontramos se mostrou muito frágil quando recorremos ao ensaio realizado 

por Perdigão Malheiro, que tinha por objetivo realizar uma análise de cunho jurídico sobre a 

escravidão. Um dos comentários de sua obra remete-nos ao caso da alforria do pequeno 

Rufino que, segundo o jurista, “os filhos das escravas pertenciam em comum a todos.” 286 Isto 

significava que o inocente poderia ficar sob os cuidados do senhor que estava de posse de sua 

progenitora ou do proprietário que tinha sob sua posse o pai da criança.    

O ponto alto desta alforria remete-nos a um possível desmembramento da família 

escrava, isto é realçado a partir do momento em que percebemos que a cativa Maria Luiza 

continua sob os cuidados de seu senhor, embora não nos seja permitido, por causa da fonte 

utilizada, sabermos se houve contato entre a criança e a mãe. Mas poderíamos especular, de 

                                                 
284Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livro de Batismos e Casamentos de escravos e livres da 

Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 004, 1860-1889.  
285 ALMANAK LAEMMERT, 1855-1870. 
286 MALHEIRO, Agostinho Perdigão. A Escravidão no Brasil. Ensaio Histórico, Jurídico, Social. 2a ed. 2 Vol. 

Petrópolis: Vozes/INL, 1976, p.77. 
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certa maneira, um possível acordo firmado entre os proprietários, tendo como uma das 

cláusulas a permissão da progenitora frequentar a escravaria a qual seu rebento estava 

inserido, para proporcionar-lhe os devidos cuidados. O pormenor desta intrigante história nos 

foi amputado, entretanto podemos salientar as duas faces que caracterizavam as órbitas 

familiares dos cativos: a primeira relacionada à inserção e ampliação dos laços de 

reciprocidade entre os pares e a segunda abrange justamente a questão de não poder escolher 

o destino de seus entes. 

As alforrias de São Vicente de Paulo distribuíram-se de maneira desproporcional entre 

os dois sexos, pois para o masculino encontramos 73,7% de beneficiados, enquanto para o 

feminino chegamos a um percentual inferior que foi representado por 26,3%.287 Se 

compararmos legitimidade e alforria iremos perceber que na Freguesia o benefício 

contemplava, sem exceções, as crias naturais. Em relação à cor dos inocentes que tiveram o 

benefício da alforria, obtivemos essa informação em 68,4% dos assentamentos de batismos. A 

partir deste dado conseguimos elaborar a Tabela 22 e 23 que nos mostra que a maioria dos 

filhos das mães solteiras foram classificados como pardos (63,2%), os que tiveram a 

identificação de preto correspondiam a 5,2% e os que tiveram essa informação suprimida no 

registro totalizaram 31,6%. 288 

 

Tabela 22: Sexo dos rebentos alforriados durante o ato batismal da Freguesia de São Vicente 

de Paulo, 1855-1870 
Sexo das crianças alforriadas # % 

Feminino 5 26,3 

Masculino 14 73,7 

Total 19 100 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 

002 e 004, 1855-1870.  

 

Tabela 23: Cor dos rebentos alforriados durante o ato batismal da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, 1855-1870 
Cor # % 

Pardo 12 63,2 

Preto 1 5,2 

Não consta 6 31,6 

Total 19 100 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 

002 e 004, 1855-1870.  

 

                                                 
287Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004, 1855-1870.  
288Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói – Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 

001, 002 e 004, 1855-1870.  
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Como vimos as alforrias concedidas aos rebentos escravizados de São Vicente de 

Paulo foram as do tipo gratuita. De acordo com a perspectiva de Silvia Hunold Lara, o título 

de alforria gratuito não estava livre do pecúlio, isto porque o proprietário alforriava as 

crianças, em contrapartida as mães continuavam servindo aos seus senhores fosse com 

trabalhos domésticos ou com os serviços praticados nas lavouras.289 Neste caso, percebemos 

que as progenitoras abriam mão de sua liberdade para ver seus filhos livres das agruras do 

cativeiro. 

Ainda, com os registros paroquiais de batismos, detectamos um comportamento que 

determinados senhores realizavam na ocasião do ato religioso com os rebentos de suas cativas 

– a doação pura de inocentes. Os beneficiários, em sua maioria, pertenciam à mesma 

ramificação familiar destes proprietários (ver anexo 8). A exceção apareceu com a primeira 

doação que aconteceu em quatro de abril de 1859, quando a rebenta Honorata de apenas 4 

meses, filha natural de Joanna e pertencente ao fazendeiro Antonio Joaquim Soares, foi doada 

para Francisca, filha do senhor Joaquim Pereira Soares. Outros proprietários, como foi o caso 

de Joaquim Antonio de Magalhães e D. Francisca Maria d’ Assumpção realizaram com esta 

prática uma espécie de comércio interno, isto é, para oficializar o ato estipularam a quantia de 

50:000$000 mil réis (sic). 290 

Entre as doações, a que mais nos chamou atenção foi a realizada pelo major Luiz 

Pereira de Souza e sua esposa D. Maria Luiza Lopes de Souza. Nesta ocasião, a criança foi 

entregue à filha do casal D. Carlota Amalia Lopes de Souza. Como justificativa, os 

proprietários enfatizaram que a parda Floripes era uma recém-nascida e órfã (9 meses). Sua 

mãe, a escrava Maria Lima de 35 anos, morrera um mês após o nascimento de sua filha.291 De 

acordo com o que foi colocado pelo vigário Francisco Alves de Brito, no assento realizado em 

vinte e cinco de março de 1867, “os senhores da dita escravinha fizeram a declaração de livre 

vontade.” 292 

É importante ressaltar que este procedimento teve início no ano de 1859, quando se 

especulava a inserção da freguesia de São Vicente de Paulo ao município de Araruama. O 

ápice desta iniciativa ocorreu no ano de 1866, momento em que a freguesia estava sob a 

jurisdição do então município. Três anos antes, os senhores desta circunscrição juntamente 
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com alguns moradores da dita Freguesia criam a Irmandade do Santíssimo Sacramento e São 

Sebastião de Araruama. Esta foi instituída para o exercício da caridade. Com exceção das 

duas doações que receberam uma quantia em dinheiro, as dez restantes tiveram expressamente 

como objetivo futuro a servidão doméstica por parte dos pequenos cativos. 

Segundo o jurista Perdigão Malheiro, o ato da doação pura trazia consigo algumas 

cláusulas indispensáveis para o seu pleno funcionamento, e como pudemos verificar no caso 

da Freguesia de São Vicente de Paulo foram , de certa forma, deixadas de lado. A primeira 

cláusula estava atrelada com a questão referente de como deveria ser realizada a 

documentação que iria regulamentar o processo de doação. Para ser reconhecida perante a 

sociedade, a “doação inter vivos deveria ser feita por escritura pública e insinuada, nos caos 

em que isto é exigido por Direito. É sujeita a selo proporcional e a insinuação ao imposto 

respectivo.” 293 A segunda cláusula circunscrevia que o indivíduo levado à doação não podia 

ser vendido sob o termo das “ações redibitória (negócio de venda e compra de escravos) e a 

quanti minoris ou aestimatoria (abatimento no preço do escravo).” 294 A terceira, e última 

cláusula, fazia referência ao caráter revogável do título de doação.295 

 

3.6 Reflexões sobre a saúde dos escravos na literatura médica e nos manuais dos 

fazendeiros 

 

Segundo Alisson Eugênio, na segunda metade do século XVIII, os profissionais da 

saúde elaboraram um conjunto de textos que tinha por finalidade a apresentação acerca dos 

aspectos salubres como tentativa de remediar os altos índices de mortalidade escrava. Como 

era de se supor, esses escritos médicos passaram a circular com maior intensidade nos locais 

distantes de qualquer recurso médico no tratamento das enfermidades que acometiam os 

negros escravizados.296 

Os manuais médicos apontavam para um problema que era detectado em propriedades 

de pequeno e grande porte, isto é, o “descaso” no tratamento das moléstias que atingiam os 

escravos. Um dos fatores principais para a proliferação das doenças no ambiente das senzalas 
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era resultado das precárias condições impostas aos indivíduos cativos. Além de contarem com 

uma alimentação inferior, os escravos, segundo os médicos diplomados, andavam 

“praticamente nus e entregues a própria sorte.” 297 

Como remediar as altas perdas de braços cativos? Essa questão norteou as 

preocupações dos escritos do século XVIII e foi alvo de reflexões sistemáticas em todo o 

século XIX.298 O principal propósito dos estudos de cunho médico era promover uma 

mudança nos costumes senhoriais no que diz respeito à exploração dos cativos que estavam 

sob a sua posse. Para exemplificar o modelo de comportamento que deveria ser adotado pelos 

proprietários escravistas, os médicos brasileiros mencionavam no decorrer dos textos os 

métodos utilizados na Europa, que circunscreviam medidas simples, porém eficazes para 

minimizar o quadro evolutivo das moléstias. As medidas higiênicas empregadas no continente 

europeu prescreviam que, para o equilíbrio da saúde, o indivíduo precisava ter uma habitação 

em bom estado de conservação, vestimenta e alimentação adequadas e um intervalo para 

repouso.299 

Em nosso trabalho faremos uso de dois manuais de medicina popular. Um escrito pelo 

Dr. Dazille que, em princípios do século XIX, ocupou o cargo de cirurgião-mor das Minas 

Gerais. Segundo o médico, os negros escravizados sofriam com as “mudanças de climas, a 

diferença de tratamento, um trabalho contínuo e desmedido e até mesmo a fome.” 300 Este 

estado penoso, na perspectiva do médico, foi o principal causador das singulares e 

gravíssimas enfermidades que acometiam as pessoas que viveram sob as agruras da 

escravidão. 

O manual do Dr. Dazille trazia uma literatura auto-instrutiva acerca das moléstias que 

poderiam causar danos agudos ou leves no organismo dos indivíduos escravizados. 

Entretanto, o médico advertiu que os tratamentos apontados para conter as moléstias dos 

negros continham informações circunstanciadas, ou seja, cada enfermo apresentava um 

quadro específico (particular) na evolução dos sinais e sintomas de cada enfermidade e, com 

isso, o tratamento empregado para conter a propagação das doenças poderiam apresentar 
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variações.301 O objetivo principal de sua obra era oferecer, dentro da prática médica legal, os 

meios alternativos para despender um tratamento para os doentes que não tinham acesso ao 

médico diplomado. Sendo assim, o Dr. Dazille procurou fazer menção de medicamentos que 

utilizava em suas propriedades: a junção do éter e da água mineral. Para o médico, estas 

propriedades quando administradas de maneira correta transformavam-se num “precioso 

remédio.”302 O éter poderia ser empregado nos tratamentos mais ativos, como a sincope, as 

convulsões, na cardiologia, nos males do estômago e nas ingestões, enquanto a água mineral 

poderia ser ministrada nos tratamento das enfermidades crônicas devido às substâncias que 

faziam parte de sua composição (ar, fogo, terra, enxofre e os sais). 303 

O segundo manual do qual faremos uso foi elaborado pelo Dr. Chernoviz, médico 

polonês, que em 1840 veio para o Rio de Janeiro e por aqui ficou até 1855. Sua estadia no 

Brasil fez com que o médico se filiasse à Academia de Medicina Imperial, como membro 

titular.304 Nesse período, o médico lançou o seu manual de medicina popular, que tinha como 

característica uma linguagem mais didática e os itens analisados por seção, sem deixar de lado 

o intento pedagógico e civilizador que procurava aproximar as reflexões do código científico 

com as noções domésticas de cura.305 

Como veremos, as críticas médicas a respeito do tratamento despendido para os 

escravos foi acrescida com as considerações dos membros da elite letrada, como foi o caso de 

Taunay em seu Manual do Agricultor Brasileiro, publicado no final de 1839, que trazia, entre 

as discussões pertinentes para a administração do trabalho escravo, um item dedicado aos 

aspectos básicos de higiene que abrangia desde os hábitos alimentares considerados saudáveis 

e suficientes para nutrir os organismos que labutavam diariamente - “a comida de manhã pode 

ser leve: bastará um punhado de farinha ou bolo de milho, com fruta ou um cálix de cachaça; 

ao meio dia, carne ou peixe com pirão; de noite feijões, abóboras, arroz, carurus, &c.” - 306, 

bem como as regras para habitação que deveriam “ser levantadas do chão e conservadas com 

muito asseio (...) sendo preciso haver todos os domingos uma inspeção severa do estado e 
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limpeza da habitação (...).”307 E as vestimentas teriam que se adequar de acordo com as 

estações do ano, e isso para Taunay acontecia com maior frequência no inverno quando os 

tecidos de algodão deveriam ser substituídos por panos mais pesados como a baeta308. Os 

proprietários que seguissem o modelo proposto, de acordo com Taunay, estariam se 

prevenindo de maiores problemas, como a perda de mão de obra cativa por doenças 

infecciosas. 

 

3.6.1 Mortalidade escrava e historiografia 

 

O impacto microbiano do tráfico transatlântico de africanos com destino à América, 

sobretudo para o Brasil, foi alvo das reflexões de historiadores como Karasch, Florentino 

Assis e Engemann, os quais perceberam no trânsito migratório de pessoas um ambiente 

propício para a propagação de enfermidades que contribuíam para dizimar a população cativa 

que estava inserida nos espaços rurais e urbanos. 

Um dos trabalhos pioneiros sobre a temática das doenças (moléstias) que acometiam 

os escravos foi o estudo realizado por Karasch. Em sua obra, a autora utilizou os registros de 

óbitos da Santa Casa de Misericórdia para fornecer um perfil dos males que ceifavam a vida 

dos escravos que estavam inseridos nas áreas urbanas da Província do Rio de Janeiro, no 

século XIX. Como metodologia de pesquisa, a autora construiu um quadro que contemplava 

os sistemas orgânicos, os quais compunham o organismo humano para, posteriormente, listar 

as doenças que lesionavam um dos órgãos do sistema. Para explicar a falência dos sistemas, 

Karasch mencionou que o descaso em relação aos aspectos básicos da saúde (alimentação 

inadequada, maus tratos, etc.), além de enfraquecer os corpos dos cativos, preparava-os para 

receberem vírus, bactérias, bacilos e parasitas que criavam de forma indireta as condições 

favoráveis para a proliferação das moléstias infectocontagiosas.309 

Os historiadores Florentino, Assis e Engemann, ao analisarem mortalidade/doença, 

utilizam como hipótese norteadora de suas considerações a ideia do choque entre as esferas 

microbianas. Os autores, a partir dos registros paroquiais de óbitos para os cativos da 

Freguesia de Itambi, identificaram para o período de 1717-1736 um equilíbrio nos níveis de 

mortalidade. Essa provável estabilidade entre os anos de 1737-1742 conheceu um crescimento 

abrupto. Para explicarem este novo perfil da mortalidade cativa, os autores mencionaram que 
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o incremento da população escrava seria responsável pela vertiginosa incidência de óbitos, 

isso porque “o aumento de desembarques tendiam a exacerbar a mortalidade em função do 

choque entre as esferas microbianas distintas – no caso, entre a africana e a americana”. 310 

Uma explicação plausível apresentada pelos autores para analisar o novo cenário de 

mortalidade apontou que a região de Itambi, entre a década de 1710, passou por um processo 

de ascensão econômica que se tornou expressivo na metade do século XVIII. Como 

consequência desse período de prosperidade, os proprietários agrícolas recorreram ao tráfico 

Atlântico para incorporar no seio da sociedade de Itambi novos braços cativos (africanos). 

Esse movimento de inserção dos recém-chegados, segundo os historiadores, foi indicado 

pelos livros de óbitos que apontavam para as inumações de escravos africanos boçais a partir 

de 1737, quando foi observada pelos autores uma aceleração nas médias de sepultamentos 

entre os escravos. Essa informação nos sugere que os africanos eram as principais “vítimas 

das altas taxas de mortalidade derivadas do seasoning – o período em que mais se fazia sentir 

o choque entre as esferas microbianas africana e crioula.”311 

Na mesma linha de pensamento dos autores aqui apresentados, Assis em seu estudo 

Por entre os escravos doentes: o caminho da morte no cativeiro ofereceu um quadro 

explicativo sobre as doenças que assolavam a população cativa da Província do Rio de 

Janeiro, na passagem do século XVIII para o XIX. O autor partiu da hipótese de que havia 

uma ínfima relação entre a flutuação de desembarque de mão de obra estrangeira no mercado 

do Valongo com a incidência da mortalidade escrava. Sendo assim, o autor propôs verificar os 

padrões de mortalidade que assolavam as populações situadas nas áreas urbanas e rurais 

fluminenses. Mas para isso definiu como marco cronológico o período de 1790-1807, período 

de menor intensidade de desembarque. Nesse momento, a incidência de doenças causadas 

pelo trabalho pesado (trauma) vitimou 46,4% do total de adoentados. E entre 1810-1830 foi o 

período de crescimento do desembarque escravo e de maior proliferação das doenças 

infectocontagiosas. O autor, ao comparar o perfil das doenças bacterianas entre as áreas rurais 

e urbanas, constatou um movimento inverso: o ambiente urbano apresentou um equilíbrio 

entre as causas mortis provenientes do acidente de trabalho (trauma) e as provocadas por 

doenças infecciosas entre o grupo formado pelos escravos de procedência africana. Enfim, 
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Assis chegou aos seguintes percentuais: de 38,2% e 39,0% para o período marcado pela 

menor incidência de braços cativos provenientes do tráfico migratório e 38,3% e 29,9% para o 

período de maior entrada de escravos estrangeiros. Para o grupo dos crioulos, as médias 

percentuais apresentavam uma constante aceleração entre os escravos infectados - 35,6% 

(1790-1807) e 46,9% (1810-1830).  Nas áreas rurais, o quadro evolutivo das moléstias ganhou 

uma nova configuração, pois para o período de 1790-1807 há um predomínio das doenças 

traumáticas, enquanto para os anos de 1810-1830 houve uma estabilidade entre as moléstias, 

ou seja, os cativos que viviam no meio rural estavam sujeitos aos males ocasionados tanto 

pelos acidentes de trabalho e pelas bactérias.312 

Os trabalhos, que utilizamos como suporte historiográfico, procuravam salientar que 

as causas da mortalidade da população cativa no Brasil apresentavam como fator de peso uma 

correlação complexa: de um lado o trânsito migratório dos indivíduos provenientes de África, 

e do outro os aspectos do cotidiano ligados a condições insalubres e a subnutrição a qual eram 

submetidos os escravos. 

 

3.6.2 Óbitos 

 

Aos onze dias do mez de Março de mil oito centos e cincoenta e oito nesta 

Freguezia de São Vicente de Paulo falleceu Manoel escravo [peto crioulo] de 

7 a 8 dias de [?] filho natural da escrava Paulina de Feliciano José de 

Andrade sepultado no cemitério desta Freguesia. E para constar fiz este 

assento em que assigno. 

 

Vigº Francisco Alves de Brito. 313 

 

 

O registro de óbito que escolhemos para iniciar esta seção remete-nos a um problema 

comum e que foi experimentado por mães cativas durante a vigência do sistema mercantil 

escravista – a perda de crianças recém-nascida. Como vimos o pequeno Manoel se quer 

experimentou a vida de infortúnios a que estaria submetido. Sua morte, provavelmente, foi 

causada por alguma infecção proveniente de um possível tratamento contra os sintomas/sinais 

do tétano neonatal (popularmente denominado de tétano do recém-nascido, mal de sete dias 

ou mal de umbigo). 314 
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O assento de óbito do inocente Manoel fornece-nos alguns detalhes que achamos 

passíveis de consideração. Vejamos, então. A ausência da causa mortis pode-nos sugerir que 

havia uma distinção entre os senhores que conduziam seus escravos à sepultura. Isto porque 

nos registros destinados aos inocentes cativos, na mesma faixa etária, e pertencente aos 

proprietários de médio e grande porte, a identificação do tipo de morte foi apontada e, em 

alguns casos, foi possível verificar se a criança estava sendo submetida a um tratamento 

médico para aliviar os sintomas da moléstia.315 Poderíamos, também, especular uma provável 

resistência por parte da mãe em recorrer aos procedimentos médicos de cunho científico. Isso 

porque as medidas médicas utilizadas para conter a doença era um processo doloroso que 

corrompia o corpo da criança e demandava tempo, pois o procedimento compreendia quatro 

estágios. No primeiro estágio, o médico receitava um calmante à base de folhas de laranjeira, 

láudano316 e xarope de goma. Este medicamento deveria ser ministrado de uma em uma hora. 

Caso a criança tivesse alguma dificuldade de ingerir o remédio, o tratamento passava para o 

segundo estágio que prescrevia a introdução de líquidos - água e láudano - através do clister, 

que funcionava como uma espécie de seringa, que injetava a medicação por via retal. No 

terceiro estágio, o médico recomendava uma massagem nas costas da criança com bálsamo, e 

por dia eram necessárias duas secções. O último estágio instruía o banho da criança com água 

norma e limpa317. Entretanto, a opção de um tratamento especializado, como o descrito, não 

foi utilizado com frequência pelos escravos de São Vicente de Paulo. Estes lançavam mão de 

seus processos de cura tradicionais. Para o tratamento dos rebentos, as mães cativas 

utilizavam para a cicatrização da ferida do umbigo excrementos de vaca ou cavalo, teia de 

aranha, pó de café e terra.318 Neste caso, o tétano neonatal será tomado em nossa pesquisa 

como exemplo do conflito entre saber médico e práticas populares de cura, já que na falta de 

cuidados médicos, os escravos utilizavam seus saberes curativos tradicionais. Mesmo 

provocando um número significativo de óbitos, as crenças de cura eram ensinadas e garantiam 

a preservação da cultura e uma resistência às práticas médicas. 
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318Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 

1855-1870. 
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Outro aspecto que merece nossa atenção remete-nos ao comportamento/atitude 

advindas do senhor Feliciano José de Andrade em relação ao nascimento/morte de seu 

escravo. Este proprietário, como uma grande maioria dos senhores de São Vicente de Paulo, 

tratava de providenciar para os casos de perigo de vida o cumprimento, o mais rápido 

possível, do primeiro sacramento – batismo. Em relação ao sepultamento de seu escravo, 

verificamos que o senhor Andrade não teve a preocupação de fazer a solenidade de 

encomendação da alma da criança, ou seja, o inocente foi simplesmente sepultado sem 

receber o sacramento de extrema-unção.319 

Para a Freguesia de São Vicente de Paulo, transcrevemos um total de 2116 óbitos de 

escravos, dos quais 1119 eram destinados aos homens e 997 correspondiam às mulheres. As 

informações a respeito da repartição sexual no momento da morte foram acrescidas dos dados 

sobre a sazonalidade dos sepultamentos, as causas mortis, os sistemas afetados, os danos 

causados por acidentes de trabalho e a prática do suicídio como alternativa de findar a vida no 

cativeiro. Nossa base de dados permitiu-nos observar, para o período de 1855-1870, quais 

eram as condições a que estavam submetidos os escravos que labutavam em uma área 

predominantemente rural. Tais condições, como veremos, foram responsáveis por ocasionar 

lesões leves ou agudas que provocavam moléstias que evoluíram para um estágio mais grave 

levando os cativos à sepultura. 

Conforme observamos para os batismos, os óbitos foram distribuídos com maior 

regularidade entre os meses. Durante o verão foram realizadas 500 inumações que perfaziam 

23,6% do total. Nesse período, as doenças que afetavam os cativos eram às diarreias, as 

causas naturais e a hidropisia. Para os meses de março a junho foram sepultados 627 escravos, 

ou 29,6%; a moléstia que neste momento atacou com maior incidência os cativos foi a bexiga 

(varíola). Para os meses (de junho até dia 21 de dezembro) que correspondiam ao inverno e a 

primavera, verificamos uma leve queda das cerimônias de óbitos que passaram a atingir 

respectivamente 27,0% e 19,8% dos enterros. As doenças mais frequentes, nesse intervalo de 

tempo, eram a febre e a moléstia de peito (inverno), enquanto a meningite e coqueluche 

ocorriam durante a primavera.320 

 

 

                                                 
319 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870. 
320 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870. 
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Gráfico 12: Sazonalidade dos óbitos de escravos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-

1870 

 

 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

 

Após o panorama geral sobre a sazonalidade dos óbitos e das doenças que 

acostumavam ocorrer numa determinada época do ano, voltaremos nossa atenção para as 

causas mortis que foram assinaladas pelos coadjutores no momento de realizar a feitura dos 

registros de óbitos para a Freguesia de São Vicente de Paulo. É importante ressaltar que as 

causas apontadas como causadoras do óbito apresentavam diferentes anotações. Em outras 

palavras, a diversidade dos motivos (moléstias) que ceifavam a vida dos escravos, no decorrer 

de nossa pesquisa, foi tomada como um indicador total da ausência de diagnósticos com 

termos específicos que indicavam que o saber médico não estava presente no diagnóstico e 

nem na explicação da morte, sendo assim, os sacerdotes fizeram uso dos termos populares 

para explicar o que levavam os indivíduos aparentemente saudáveis à sepultura. Por este 

motivo, encontramos um número significativo de causas mortis que, por vezes, designavam a 

febre, o ataque repentino, a moléstia interna, a velhice (morte natural) e as feridas, que são 

termos que indicam muito mais os sintomas do que as causas, como doenças muito distintas e 

de alta gravidade.321 

Para analisarmos os motivos que levavam os cativos de São Vicente de Paulo a serem 

inumados, decidimos dividir as moléstias a partir da tipologia das partes que foram afetadas. 

E verificamos que os óbitos assinalavam doenças infecciosas mais frequentemente do que os 

                                                 
321 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870. 
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traumatismos e outras causas. Isso seria um possível indicador de que as medidas médico-

sanitárias do século XIX não alcançavam a população de cativos da Freguesia. Poderíamos 

inferir, ainda, que o distanciamento dos tratamentos de cunho científico em relação aos 

escravos aconteceu não só pela distância do centro urbano, mas, principalmente, porque essa 

população tinha suas próprias crenças a respeito da doença e da cura. Provavelmente, isso 

poderia explicar o baixo número de escravos que tiveram em seus registros a observação que 

estavam sendo submetidos ao tratamento especializado para combater a moléstia.322 

Grande parte dos falecimentos registrados nos obituários dos escravos da Freguesia de 

São Vicente de Paulo foi relativa às doenças que afetavam ou lesionavam o sistema digestivo, 

com um total de 174 mortes.  A principal causa de morte foi a diarreia, também conhecida 

como: disenteria, soltura de ventre, câmaras de sangue ou lientericia, a qual ocasionou o 

enterro de 51 escravos, ou 29,3% das inumações. De acordo com as observações feitas pelo 

Dr. Dazille, a diarreia era uma enfermidade que atingia os negros escravizados com certa 

frequência por estarem expostos, no caso do Brasil, a temperaturas elevadas no momento do 

roçado.323 Mas o médico Chernoviz aponta para os maus hábitos a que estavam propensos os 

indivíduos escravizados ao fazerem o uso de “comidas indigestas, de carnes que sofreram 

fermentação pútrida ou que procederam de animais doentes, águas estagnadas e lodosas, de 

substâncias impróprias à nutrição e às ingestões repetidas”. 324 

O Dr. Dazille assinalou, em sua obra, que a diarreia se apresentava em três estágios. O 

primeiro estágio considerado pelo médico como ameno tinha em seu grau de evolução os 

sinais e sintomas que circunscreviam as dejeções em excesso, dores, emagrecimento do 

indivíduo, apetite reduzido ou nulo, sede extrema, digestão penosa, boca com mau gosto, um 

número excessivo de flatulências, rugidos no ventre, arrotos, náuseas, ventre inchado e febre 

lenta.325 No grau avançado da doença (disenteria) fazia com que a pessoa enferma 

apresentasse um quadro de “febre, puxo, uma contínua dor no ventre com sinais de 

                                                 
322 Constam que estavam passando por tratamento de cunho médico a cativa Celestina, de idade ignorada e 

pertencente ao senhor Francisco Álvares de Azevedo Macedo, a qual estava sob os cuidados do Dr. Francisco 

Manoel Soares de Souza; a cativa Romana de nação Calabar, que fez uma longa viagem juntamente com sua 

senhora D. Maria Eugenio Carneiro Correia (moradora da Corte do Rio de Janeiro) para buscar tratamento na 

casa do Dr. Antonio Telles da Silva Lobo e a preta crioula Romana de 26 anos e de propriedade do senhor 

Domingos Carneiro de Campos que, segundo a descrição feita pelo vigário Francisco Alves de Brito, estava 

sendo tratado pelo médico Francisco Joaquim de Sousa Motta “por causa de uma pneumonia”. (Cf. Arquivo da 

Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-1870). 
323 MR. DAZILLE. Observações sobre as enfermidades dos negros: suas causas, seus tratamentos e os meios de 

as prevenir. Lisboa: Tipografia Chalcographica, Typoplastica e Litteraria do Arco do Cego. 1801, p.54.  
324 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p. 

887. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010). 
325 MR. DAZILLE. Observações sobre as enfermidades dos negros: suas causas, seus tratamentos e os meios de 

as prevenir. Lisboa: Tipografia Chalcographica, Typoplastica e Litteraria do Arco do Cego. 1801, p.54. 
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inflamação” 326. Nesse estágio da doença era comum, segundo o médico, o doente lançar 

sangue puro ou dissolvido no momento da evacuação.327. Esse mal que afetava o organismo 

dos pretos escravizados tinha como principal agente as lombrigas, que se alojavam nos 

intestinos e que, geralmente, evoluíam para doenças que os profissionais da saúde chamavam 

de “podres”. 

 

Tabela 24: Doenças que afetaram o Sistema Digestivo dos cativos que foram arrolados pelo 

livro de óbito da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
Doenças Número de óbitos % 

Abscesso no Ventre 1 0,6 

Cólica no Estomago 1 0,6 

Cólicas/Cólica Nervosa 2 1,1 

Diarreia de Sangue/ Disenteria/ Soltura de Ventre/ 

Câmaras de Sangue / Lientericia 

51 29,3 

Dor na Barriga 1 0,6 

Enterite/ Inflamação Intestinal 5 2,9 

Gastrite/ Inflamação no Estômago 3 1,7 

Hepatite/Inflamação do Fígado 8 4,6 

Hernia/Quebradura 8 4,6 

Hidropisia 48 27,6 

Opilação 36 20,7 

Peritone 2 1,1 

Tubérculos Misentéricos/ Ventre Inchado 1 0,6 

Vermes/ Ataque de Bichas 7 4,0 

Total 174 100 

   Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

A Tabela que nos fornece informações sobre as enfermidades que afetaram o sistema 

digestivo indica-nos que a hidropisia foi a segunda maior causa de óbitos, isto é, 48 

sepultamentos entre os indivíduos escravos. Essa doença, segundo o Dr. Chernoviz, 

apresentava um prognóstico de difícil exatidão por causa das variadas formas que assumiria 

no período de proliferação de seus sintomas. Entretanto, o quadro mais comum de evolução 

da moléstia ocorria quando os corpos debilitados apresentavam sinais de febres intermitentes, 

de inflamações crônicas do fígado e do baço.328 Seu grau letal era indicado por evacuações 

avermelhadas e lançadas em grande quantidade. 

A terceira causa de maior intensidade entre as moléstias do sistema digestivo estava a 

opilação que correspondia a 20,7% dos registros de óbitos, e que faziam referência à 

população cativa de São Vicente de Paulo. A opilação, segundo o médico baiano Wucherer, 

era caracterizada pela fraqueza geral (anemia) devido à presença expressiva do verme 

                                                 
326 MR. DAZILLE. Observações sobre as enfermidades dos negros: suas causas, seus tratamentos e os meios de 

as prevenir. Lisboa: Tipografia Chalcographica, Typoplastica e Litteraria do Arco do Cego. 1801, p.54.  
327 MR. DAZILLE. Observações sobre as enfermidades dos negros: suas causas, seus tratamentos e os meios de 

as prevenir. Lisboa: Tipografia Chalcographica, Typoplastica e Litteraria do Arco do Cego. 1801, p.54-55.  
328 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p.160. 

Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010) 
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anchyostomo nos intestinos, o qual subtraía continuamente o sangue.329 A doença era 

detectada perante o quadro de “diminuição do suor, da urina e da bílis, o desconforto 

constante das evacuações alvinas que continham lombrigas e vômitos”. 330 Esse quadro de 

sintomas era causado pelos maus hábitos alimentares e pela insalubridade higiênica na qual 

estavam vivendo os doentes. Vale ressaltar que a moléstia atacava o organismo enfermo de 

forma lenta e gradual, daí os indivíduos que tinham o seu óbito decretado pela opilação eram 

identificados patologicamente pela magreza e inchaço excessivos.331 

Para a área urbana do Rio de Janeiro, no século XIX, Karasch mencionou que as 

doenças que afetaram o aparelho digestivo foram responsáveis por levar 150 negros 

escravizados ao hospital da Santa Casa de Misericórdia, no ano de 1847, para buscarem 

tratamento de cunho médico científico. Já no ano de 1849, as complicações ocasionadas pelas 

moléstias que atingiam um dos órgãos do sistema digestivo provocaram a morte de 41 

escravos.332 

Outro grupo de doenças que apresentou dados expressivos foi o do sistema 

geral/natural, que foi responsável por um total de 134 óbitos. A causa natural sem maiores 

complementos foi responsável, segundo os coadjutores que realizavam os assentos, ou 79,2%. 

Esse número, a que chegamos por hora, revelou-nos o caráter impreciso dos diagnósticos no 

momento da morte, como podemos averiguar na tabela a seguir. 

 

Tabela 25: Doenças que afetaram o Sistema Geral/Natural dos cativos que foram arrolados 

pelo livro de óbito da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
Doenças Número de óbitos % 

Ataque Repentino 7 5,2 

Enfermidade Aguda 1 0,7 

Moléstia Interior 10 7,5 

Natural 106 79,2 

Portenia Interior 5 3,7 

Velhice 5 3,7 

Total 134 100 

   Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

Observando a Tabela acima, notamos que a segunda maior causa de mortalidade que 

afetou o sistema geral/natural dos indivíduos escravizados foi a moléstia interior. Segundo o 

Dr. Chernoviz, as moléstias ou afecções que acometiam o interior do organismo humano 

                                                 
329 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p. 

359-531-532. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010).  
330 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p. 

359-532. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010).  
331 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p. 

359-533. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010).  
332 KARASCH, Mary Catherine. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808 – 1850). São Paulo: Companhia 

das Letras, 2000, p. 241.  



167 

 

apresentavam-se em números variados, sendo difícil de diagnosticar a principal causa que 

levou a pessoa a contrair a doença. Por este motivo, os médicos diplomados a denominavam 

de causas comuns, retratando que o quadro evolutivo dos sintomas poderia variar entre leve 

(agudo) e severo (crônico). 333 

A terceira maior causa de mortes de escravos na Freguesia de São Vicente de Paulo foi 

a febre em suas variadas aparições (desde a mais branda até a de diagnóstico severo). Esta 

tipologia, segundo os registros de óbitos, ocasionou 103 mortes. No geral, a febre era 

resultado do aumento da temperatura em conjunto com a aceleração do pulso da pessoa 

adoentada. Entretanto, esta reação do organismo humano era um indicador de uma 

enfermidade que estava lesionando (causando desordem) o corpo.  

Na perspectiva do médico português que atuava como cirurgião-mor das Minas 

Gerais, a febre deveria ser analisada não pelas suas formas variadas e sim por sua totalidade. 

Por este motivo, o Dr. Dazille, em seu manual sobre a enfermidade que atingia os negros 

escravizados, dedicou um capitulo para tecer um quadro explicativo sobre as “febres podres”. 

Essa nomeação, de acordo com o profissional da saúde, estava intimamente ligada com a 

putrefação dos humores (saúde) do paciente. O médico chamou atenção para o grau de 

evolução da moléstia que começava aparentemente com uma irritação de caráter inflamatório 

que, com o passar dos dias, alterava-se para um diagnóstico que acentuava como efeito da 

doença - “o delírio, a dificuldade em respirar, o ventre meteorisado e o calor mordicante”. 334 

Um possível tratamento para conter a enfermidade ou para aliviar os seus sintomas seria o uso 

dosado das sangrias.  

 

Tabela 26: Febres que afetaram o sistema imunológico dos cativos que foram arrolados pelo 

livro paroquial de óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
Doenças Número de óbitos % 

Febre Catarral 2 2,0 

Febre Hectia/ Lenta 9 8,7 

Febre Intermitente/Maleitas 11 10,7 

Febre Maligna 3 3,0 

Febre Perniciosa 3 3,0 

Febre Tifóide/Tifo 1 0,9 

Febres  69 66,9 

Sarampo/ Sarampão 5 4,8 

Total 103 100 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

                                                 
333 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p. 

436-438. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010).  
334 MR. DAZILLE. Observações sobre as enfermidades dos negros: suas causas, seus tratamentos e os meios de 

as  prevenir. Lisboa: Tipografia Chalcographica, Typoplastica e Litteraria do Arco do Cego. 1801, p. 34-53.  
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Segundo o Dr. Chernoviz, a febre deveria ser diagnosticada em sua particularidade, 

pois os sinais e sintomas poderiam variar de acordo com a sua “natureza, marcha e 

terminação”. 335 Ou seja, determinadas tipologias da doença manifestavam-se de maneira 

contínua, enquanto outras tendiam a aparecer em intervalos mais ou menos regulares.336 A 

saber, vejamos como foi o critério de classificação da moléstia utilizado pelo médico: 

 

a) Febre catarral: era sinônimo de bronquite aguda; 

b) Febre héctica ou lenta: moléstia de caráter contínuo que em seu último 

estágio apresenta como sinais o emagrecimento progressivo, fraqueza, 

secura na boca, frequência no pulso, calor na pele e por fim diarréia; 

c) Febre intermitente: moléstia que aparece e desaparece sucessivamente por 

intervalos mais ou menos longos, durante os quais não existe algum 

movimento febril. A doença nesta forma apresenta-se em três estágios: o 

frio, o calor e o suor; 

d) Febre maligna: remete-nos as inflamações que poderiam lesionar o 

cérebro e suas membranas e o tubo digestivo; 

e) Febre perniciosa: era sinônimo de febre tifóide; 

f) Febre tifóide: a doença neste estágio proliferava através dos sintomas de 

peso na boca do estômago, pulso forte e frequente, fastio, boca amarga, 

língua coberta por uma camada branca, cólicas, fraqueza, dores nos 

membros e diminuição na urina; 

g) Febre em geral: caracterizada pelo cansaço geral, dores nos membros, 

pele quente, dor de cabeça e sede; 

h) Sarampo ou sarampão: febre acompanhada de tosse, vermelhidão dos 

olhos, e caracterizada pela erupção sobre a pele de pequenas pintas 

vermelhas.337 

 

Como vimos na Tabela 26, a tipologia das febres na Freguesia de São Vicente de 

Paulo apresentava similitudes com a análise pormenorizada da doença, assim como propôs o 

Dr. Chernoviz em sua obra de medicina popular. A febre, ao ser diagnostica como uma 

totalidade, não permitia a investigação da causa pelas quais morriam os indivíduos 

escravizados. 

Outras moléstias que provocaram um número expressivo de mortes entre os negros 

escravizados da sociedade vicentina foram as do sistema respiratório, que totalizaram 90 

sepultamentos, como podemos observar na Tabela 27. 

 

 

                                                 
335 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p. 

1086. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010).  
336 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p. 

1087. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010). 
337 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p. 

1085-1101. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010). 
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Tabela 27: Doenças que afetaram o Sistema Respiratório dos cativos que foram arrolados pelo 

livro de óbito da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
Doenças Número de óbitos % 

Afetada dos Pulmões 1 1,1 

Asma/Puxamento/Fluxo Asmático/Ataque Asmático 7 7,8 

Catarro Pulmonar 2 2,2 

Coqueluche 10 11,1 

Gripe 1 1,1 

Hidrotorax/ Água no Peito 1 1,1 

Lesão Pulmonar 1 1,1 

Pleuris 4 4,5 

Pneumonia/ Fluxo de Peito 19 21,1 

Tísico/ Moléstia de Peito/ Tubérculos Pulmonares 40 44,5 

Tosse 3 3,3 

Tumor no Pulmão 1 1,1 

Total 90 100 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

Analisando a Tabela referente às doenças do sistema respiratório, verificamos que a 

principal causadora de óbitos entre os escravos foi a moléstia de peito (tísica), com um total 

de 40 falecimentos. A Freguesia de São Vicente de Paulo, na estação do inverno, período em 

que a umidade, o frio e as chuvas eram constantes, os escravos tornavam-se alvos fáceis para 

a infestação e proliferação do vírus causador dos tubérculos pulmonares devido à deficiente 

dieta alimentar a que estavam expostos; e a ausência, muita vezes, de vestimentas adequadas 

para a estação do frio. Adicionando a este quadro de precariedade, poderíamos ressaltar, que 

nesta época do ano (inverno), os negros escravizados passavam mais tempo reunidos na 

senzala onde compartilhavam a respiração do ar impuro. Isto é, a aglomeração de pessoas em 

locais de difícil ventilação era foco das infestações dos miasmas que tendiam a se desenvolver 

em ambientes insalubres e mal conservados. De acordo com o Dr. Chernoviz, a moléstia de 

peito acometia, com maior frequência, as mulheres em idade adulta (15-40). No caso da 

Freguesia contatamos que as 24 mulheres escravas tiveram a sua morte decretada pela 

moléstia de peito, enquanto 16 homens faleceram deste mal.338 

Para Karasch, os indivíduos escravizados mais suscetíveis à infestação do vírus 

transmissor da moléstia de peito eram os africanos, isto porque geralmente eram 

comercializados via tráfico Atlântico e, durante a viagem, contavam com os baixos padrões de 

higienização nos porões dos navios. Ao desembarcarem no porto da cidade do Rio de Janeiro, 

                                                 
338 Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pasta 003, 1855-1870. 
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os corpos contaminados entravam em contato com os aspectos socioeconômicos deploráveis 

que delineavam uma péssima nutrição e excesso de trabalho.339 

As doenças do sistema cutâneo ceifaram a vida de 89 escravos, sendo a maioria dos 

óbitos provenientes das inflamações e absorções purulentas que atingiram o percentual de 

18,0% dos registros paroquiais. As inflamações ou absorções purulentas, conforme 

mencionavam os profissionais da medicina do século XIX, eram provenientes das 

complicações em estágio avançado dos ferimentos. Essa provável complicação era iniciada a 

partir da absorção no sangue de pus que continham materiais sépticos.340 Na Freguesia de São 

Vicente de Paulo, os escravos do sexo masculino e de origem africana, que oscilavam entre a 

idade adulta e idosa, foram os que tiveram maior incidência de morte por inflamação de 

feridas.341 

 

Tabela 28: Doenças que afetaram o Sistema Cutâneo dos cativos que foram arrolados pelo 

livro de óbito da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
Doenças Número de óbitos % 

Anasarca Geral 1 1,1 

Bexigas/Varíola 6 6,7 

Erisipela 1 1,1 

Ferida Ruim 1 1,1 

GalicoBobalico 1 1,1 

Gangrena  1 1,1 

Inflamação/ Absorção Purulenta 16 18,0 

Queimados 11 12,4 

Sarna 3 3,4 

Total 89 100 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

Apesar das bexigas (varíola) serem a terceira causa mortis das doenças que afetaram o 

sistema cutâneo, achamos pertinente fazer uma descrição da moléstia. A varíola, enfermidade 

que se apresenta através da erupção de bolhas pelo corpo e a partir do quadro evolutivo da 

doença, as simples borbulhas se transformavam em grandes pústulas redondas e purulentas. 

Essa moléstia, segundo o médico Chernoviz, era altamente contagiosa e poderia ocorrer de 

duas maneiras. A primeira denominada de bexigas benignas ou discretas era a forma mais 

amena da proliferação da enfermidade, enquanto a segunda, conhecida como bexigas 

confluentes, designava a infestação da doença em sua forma mais brutal (letal). Nesta fase da 

                                                 
339 KARASCH, Mary Catherine. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808 – 1850). São Paulo: Companhia 

das Letras, 2000, p. 213.  
340 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz, 1890, p. 

227. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010). 
341 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870.  
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moléstia, a pessoa contaminada poderia ter o seu óbito decretado devido a uma inflamação 

violenta.342 

As doenças que afetaram o sistema nervoso e circulatório juntas totalizavam 55 dos 

obituários referentes aos cativos vicentinos,  dos quais 37 correspondiam às enfermidades que 

atacaram o sistema nervoso e 18 eram referentes aos males que lesionaram um dos órgãos do 

sistema circulatório – em especial, os problemas cardíacos.    

 

Tabela 29: Doenças que afetaram o Sistema Nervoso dos cativos que foram arrolados pelo 

livro de óbito da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
Doenças Número de óbitos % 

Alienação Mental/Loucura 2 5,4 

Apoplexia/Ataque Apoplético/ Derramamento Cerebral 5 13,5 

Ataque de Cabeça 4 10,9 

Congestão Cerebral 13 35,1 

Convulsões 8 21,6 

Histerismo 1 2,7 

Meningite 2 5,4 

Mordedura de Cobra 1 2,7 

Paixão 1 2,7 

Total 37 100 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

Tabela 30: Doenças que afetaram o Sistema Circulatório dos cativos que foram arrolados pelo 

livro de óbito da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

As complicações do sistema nervoso foram sentidas com maior frequência entre os 

escravos do sexo masculino (22 mortes) e de procedência crioula. O principal motivo dos 

óbitos foi a congestão cerebral que era um grau menos forte da apoplexia. Os sintomas da 

congestão cerebral eram caracterizados pela “vertigem e perda dos sentidos”,343 logo após 

                                                 
342 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p. 

325-329. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010). 
343 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p. 

663. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010). 

Doenças Número de óbitos % 

Aneurisma 3 16,6 

Angina 1 5,6 

Ataque de sangue 2 11,1 

Ataque escobúrtico 1 5,6 

Embriagues 1 5,6 

Hemorragia/Sangue 2 11,1 

Hipertrofia no coração 1 5,6 

Inflamação no coração 1 5,6 

Lesão de coração 1 5,6 

Moléstia no coração 5 27,7 

Total 18 100 
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sobrevêm a “paralisia de todo o corpo, com pulsação forte, rosto avermelhado e inchado” 344. 

Segundo Chernoviz, a enfermidade só causava a morte quando ocorria algum problema raro 

no organismo do indivíduo.  

Já as doenças que afetaram o sistema circulatório tendiam a ocorrer com maior 

incidência entre os indivíduos escravizados do sexo masculino, em especial, com os de 

procedência africana. As enfermidades que acometiam o coração, como pudemos constatar, 

foram passíveis de diagnósticos fechados, uma vez que detectamos informações precisas 

sobre a identificação do fator que ocasionou o óbito do escravo (ver Tabela 30).  

As enfermidades que afetaram o sistema urinário, reprodutor, motor, linfático, sensor, 

articular e esquelético foram responsáveis por um número insignificante de óbitos, se 

levarmos em consideração as doenças que lesionaram os sistemas digestivo, respiratório, etc. 

A morte das escravas parturientes não foram alocadas em nenhum dos sistemas que 

analisamos porque entendemos que os fenômenos, aos quais levaram as cativas ao óbito, 

foram provenientes de causas externas no momento do parto. As mulheres escravizadas que 

mais sofreram complicações no parto foram as de origem crioula que estavam na faixa etária 

dos 16 aos 40 anos.345 

 

Tabela 31: Doenças que atingiram com menor intensidade os escravos da Freguesia de São 

Vicente de Paulo, 1855-1870 
Sistema Afetado/Doença Número de óbitos 

Parto 18 

 Sistema Articular: - Gota 2 

Sistema Esquelético: -Raquitismo 2 

Sistema Linfático: - Tumor Bucal 1 

Sistema Motor: - Tétano 

                           - Paralisia 

6 

2 

Sistema Reprodutor: - Sífilis 

                                    - Moléstia de Útero         

2 

1 

Sistema Sensor: - Moléstia de Pálpebras 

                           - Moléstia de Pé 

1 

1 

Sistema Urinário: - Detenção de Urina 1 

Total 37 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

Agora iremos fazer menção dos óbitos oriundos dos acidentes de trabalho que foram 

responsáveis por 11 mortes, entre o período de 1855-1870.  Como exemplo, utilizaremos o 

                                                 
344 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890, p. 

663. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. (Acesso em 10 nov. 2010). 
345 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870. 
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caso do escravo Benedicto,346 de quarenta anos de idade, de propriedade do senhor Joaquim 

Pereira de Andrade, que teve sua morte decretada no ano de 1859 por um acidente fatal, que 

lhe aconteceu no engenho de café. Provavelmente, o acidente de trabalho, redigido pelo 

sacerdote responsável em fazer o obituário do dito escravo, foi motivado como os demais, ou 

seja, ocasionado por desastres em que os cativos tiveram seu corpo mutilado após um carro ou 

carretão passar por cima do mesmo.347 

 

Tabela 32: Acidentes de trabalho que ocasionaram mortes de escravos na Freguesia de São 

Vicente de Paulo, 1855-1870 
Traumas Número de óbitos % 

Desastre (carretão/ engenho/carro) 5 45,5 

Contusão 2 18,9 

Arrebentado em um engenho de café 1 9,0 

Lesão por um chifre de boi 1 9,0 

Machucado na cabeça 1 9,0 

Falecido em um cafezal 1 9,0 

Total 11 100 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

Outro fator de representatividade inexpressiva entre os óbitos de São Vicente de Paulo 

remete-nos aos casos em que os negros escravizados praticaram o suicídio. Na historiografia, 

as mortes de caráter voluntário eram oriundas da passividade dos escravos que se recusavam a 

se alimentar devido a uma profunda tristeza que os abatia. Quando o estado melancólico 

excedia a razão, os cativos recorriam a meios extremos como a prática do afogamento e o uso 

de armas. 

Karasch, em sua ampla pesquisa sobre a vida dos escravos, na primeira metade do 

século XIX, na Província do Rio de Janeiro, constatou, a partir da análise de uma vasta 

documentação, como: o relato de viajantes, estatísticas policiais, registros hospitalares, 

correspondências oficiais, livro de óbitos e ainda o manual Sobre as doenças no Brasil 

publicado em 1844 pelo médico Sigaud, os métodos mais comuns do suicídio pelos escravos 

que viviam na área urbana do Rio de Janeiro, entre eles: o enforcamento, o estrangulamento, o 

afogamento e o uso de armas brancas e de fogo. A pesquisadora chegou ao total de 69 mortes 

por causas voluntárias e concluiu que as mortes causadas por afogamento tinham por objetivo 

facilitar a viagem espiritual de retorno de sua alma à terra natal.348 

                                                 
346Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 

1855-1870. 
347Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 

1855-1870. 
348 KARASCH, Mary Catherine. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808 – 1850). São Paulo: Companhia 

das Letras, 2000, p. 244-582.  
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Voltemos, agora, nossa atenção aos atos de suicídios praticados pelos cativos da 

Freguesia rural de São Vicente de Paulo, entre 1855-1870. Tomemos, por exemplo, o caso do 

cativo Elias de 14 anos. 

 

Aos vinte e seis do mez de Março de mil oitocentos e sessenta e seis foi 

sepultado no cemitério desta Freguezia de São Vicente de Paulo Elias preto 

crioulo de idade de quatorze annos escravo dos órfãos legítimos do finado 

Manoel Joaquim da Cunha Cerdeira falleceu suicidado em caza de Manoel 

Caetano da Cunha segundo consta no atestado do respectivo inspector do 

quarteirão. E para constar mandei fazer este assento em que assigno. 

 

Vigº Francisco Alves de Brito.349 

 

É provável que o cativo Elias tenha cometido o suicídio devido às novas condições 

que lhe fora imposta no cativeiro após o óbito de seu senhor. Como percebemos, o negro 

escravizado atentou contra a própria vida na casa de um dos herdeiros do senhor Cunha 

Cerdeira. O meio utilizado para findar sua angústia foi a arma de fogo e, segundo Karasch, o 

emprego deste meio estava associado a uma dupla condição, a saber: uma maior determinação 

para terminar com os infortúnios advindos do sistema mercantil escravista. A outra fazia 

menção ao acesso restrito deste instrumento que foi usado pelos escravos suicidas. 

 

Tabela 33: Práticas de suicídio que foram responsáveis pela morte dos escravos da Freguesia 

de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
Suicídio Número de óbitos % 

Afogamento 3 37,5 

Com um Tiro 1 12,5 

Sem causa assinalada 4 50,0 

Total 8 100 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-

1870. 

 

As demais práticas voluntárias para interromper as chagas provenientes da escravidão 

na Freguesia de São Vicente de Paulo foram utilizadas com maior frequência entre os 

escravos do sexo masculino, de origem africana e idoso. Isto nos permite concluir que o 

suicídio de escravos poderia ser uma das formas encontradas pelos negros que viviam sob o 

jugo do sistema escravista para pôr fim às desigualdades sociais e aos maus tratos a que eram 

expostos. 

Ainda sobre a questão do suicídio foi possível verificar a partir da documentação que 

tínhamos em mãos (registros de óbitos) que os cativos que valeram-se das práticas voluntárias 

para interromper suas vidas, em sua maioria, pertenciam ao grupo dos grandes proprietários 

                                                 
349 Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870.  
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(totalizando 5 cativos), enquanto os médios e micro senhores no período que vai de 1855-

1870,  perderam respectivamente 2 e 1 escravos.350 

 

 

3.6.3 Em tempos de cólera 

 

A epidemia do cólera que se alastrou pelo Município de Cabo Frio, conforme apareceu 

no Relatório de província de 1855, era a do tipo esporádico. Segundo Pedro Napoleão 

Chernoviz, a moléstia quando se propaga desta maneira ataca indivíduos isolados e apresenta  

menor intensidade em seus sintomas, os quais provocavam: “vômitos de alimentos meio 

digeridos e de matérias verdes por dejeção alvinas frequentes, uma dor viva nos intestinos, 

com resfriamento, câimbras e desmaios”. 351 

Apesar do diagnóstico brando da moléstia, a Comissão Sanitária Municipal 

encaminhou um pedido de investimentos médicos, que se destinava ao tratamento dos pobres 

da região e das localidades que estavam sob a tutela administrativa de Cabo Frio. A petição 

apareceu no Relatório de Província escrito pelo Barão do Rio Bonito, que relatou a ausência 

de médicos e medicamentos para a população. Esse cenário de total abandono ia contra as 

medidas estabelecidas pela Comissão Central de Saúde Pública que regulamentou que cada 

Freguesia deveria contar com “médicos residentes acessíveis a população”.352 

A precária situação ganhou novos contornos, depois que um dos escravos do Dr. 

Francisco Manoel Soares de Souza contraiu a doença. A menção deste contágio, em especial, 

pode ser explicada pela influência do Dr. Francisco, que segundo o Almanak Laemmert 

(1855-1856), atuava como cirurgião-mor do IV Comando da Guarda Nacional que 

compreendia os Municípios de Cabo Frio e Saquarema. Além disso, consta na obra 

Apontamentos sobre Araruama, de Sylvio Lamas de Vasconcellos, no capítulo destinado às 

antigas fazendas da região, que a sua propriedade (Monte Caseros), entre os anos de 1855-

1870, esteve cotada entre os estabelecimentos rurais de médio e grande porte.353 Em outros 

termos, quando o escravo de um grande proprietário com posto na Guarda Nacional foi 

acometido pelo cólera, a doença ganhou mais destaque nos relatórios. 

                                                 
350 Cf. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 

003, 1855-1870.  
351CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. Paris: A. Roger & Chernoviz. 1890. p.584. 

Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. Acesso em 10 nov. 2010. 
352 PIMENTA, Tânia Salgado. O exercício das artes de curar no Rio de Janeiro (1828 a 1855). Tese de 

Doutorado. Campinas, IFCH/Unicamp, 2003, p.212.   
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O que pretendemos evidenciar é que a situação sanitária do Município de Cabo Frio 

conseguiu ser revertida devido à proliferação, mesmo que amena, do flagelo transmissor do 

cólera, que nesta ocasião  causou danos de natureza econômica a um indivíduo de prestígio 

social. Mesmo o governo não querendo alarmar a população, as pessoas que pertenciam a 

grupos sociais abastados procuravam compartilhar/relatar as dificuldades que a doença 

acarretava (indo desde prejuízo a óbitos).354 

Após se tornar público o caso que aconteceu na fazenda Monte Caseros, as medidas 

médico-sanitárias foram colocadas em prática mediante a montagem de enfermarias públicas. 

A partir de então, o médico Manoel Rodrigues da Costa e o farmacêutico Bráulio Muniz Dias 

da Cruz355começaram suas atividades e, constataram que os casos do cólera do Município de 

Cabo Frio, em sua maioria, eram benignos e prontamente cediam sem causar mortes. 

Na capital do Império, a epidemia do cólera foi anunciada oficialmente na tarde do dia 

12 de julho de 1855, mediante o óbito de um indivíduo que foi internado na Santa Casa. Antes 

do ocorrido, as autoridades médicas falavam em casos de colerina. Este diagnóstico, além de 

transmitir segurança à população, sugeria que os profissionais da medicina tinham tudo sob 

controle.356 

Mas quando foi identificado o cólera do tipo morbus, no Rio de Janeiro, a situação 

mudou. O clima de medo se apossou dos membros da elite que procuraram se refugiar em 

Petrópolis. Nessa ocasião, o que repercutiu foi a ação do Imperador mediante a infestação da 

moléstia. Em vez de seguir para o ‘repouso forçado’, ele “parava seu carro à porta dos 

hospitais, penetrava nesses focos de epidemia, aproximava-se dos leitos dos coléricos, falava 

a todos eles”.357 

Poderíamos ainda citar como exemplo, para o mesmo período, a Província do Grão-

Pará, onde imigrantes portugueses aportaram trazendo a doença. Nesta região, a proliferação 

de cólera causou vários óbitos. Entretanto, as medidas tomadas para conter a epidemia 

apresentavam semelhanças com as desenvolvidas na capital do Império e no Município de 

Cabo Frio. Apesar de os médicos paraenses tentarem seguir o modelo de medicina praticado 

                                                 
354 PIMENTA, Tânia Salgado. O exercício das artes de curar no Rio de Janeiro (1828 a 1855), p.209-210. 
355 De acordo com o documento expedito pela Secretária da Província, no dia 3de abril de 1856, o médico 

Manoel Rodrigues da Costa e o farmacêutico Bráulio Muniz após receberem a nomeação oficial (que datou de 

21 de outubro de 1855) tiveram suas gratificações ajustadas o primeiro recebeu a importância de 500$000 e o 

segundo o valor de 150$000. Além desses valores cada um recebeu, sem abrir mão, uma ajuda de custo. Para o 

Dr. Costa foi repassado 100$000, enquanto o boticário Muniz recebeu 50$000. (Cf. RELATORIO DE 

PROVÍNCIA, 1856, ANEXO – Relação dos médicos, estudantes de medicina, farmacêuticos comissionados pela 

Presidência da Província.). 
356 PIMENTA, Tânia Salgado. O exercício das artes de curar no Rio de Janeiro (1828 a 1855), p.194. 
357 PRIORE, Mary Del. Condessa de Barral: a paixão do imperador. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, p.136-137. 
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na Europa, durante a infestação da doença, a população viu-se dividida em meio aos 

tratamentos de cunho médico e os ligados às crenças populares.358 

Após mencionar os casos da doença no Município de Cabo Frio (em especial no 

Curato de São Vicente de Paulo), na capital do Império e na Província do Grão-Pará, 

percebemos que as primeiras investidas para controlar a enfermidade se destinavam ao 

atendimento público que foi oferecido aos indivíduos pobres. Em outras palavras, as 

autoridades médicas, a exemplo do que acontecia na Europa, associaram a doença com a 

condição social e jurídica dos indivíduos. O cólera foi considerado, então, uma enfermidade 

que atingia pessoas de baixo poder aquisitivo e cativos, que viviam em condições 

insalubres.359 

Por este motivo, as obras referentes às questões de saúde e higiene procuravam 

mencionar detalhadamente como os indivíduos deveriam agir para não contraírem a doença. 

Um exemplo desses textos seria o trabalho do Dr. Chernoviz, Dicionário de Medicina 

Popular, que explicava como deveriam ser realizados os cuidados higienistas para evitar a 

moléstia - era necessária uma boa alimentação, ingerir água potável e  manter a limpeza nas 

moradias. Para os médicos, era indispensável  higienizar as mãos e desinfetar o leito para 

atender um novo paciente. Ele acrescenta que o cólera “tornava-se mais terrível quando 

encontra cidades sujas e populosas”.360 Essa descrição aponta a interligação entre a medicina 

e a geografia utilizada pelos médicos do XIX, que evidencia a importância atribuída ao espaço 

físico e social para o aparecimento das moléstias e sua distribuição. O enquadramento da 

doença apresentava um componente explicativo, ou seja, tornou-se fundamental a 

compreensão da dimensão social dos fenômenos que os profissionais da saúde eram 

chamados para curar.361 Sendo assim, o tratamento médico destinado aos indivíduos 

portadores do cólera seria ministrado de acordo com o quadro evolutivo da moléstia sobre o 

paciente.  

Segundo o manual do Dr. Chernoviz, quando a pessoa apresentava fraqueza e diarreia 

constante deveria ser ministrada 20 gotas da mistura anticolérica. Esse medicamento era 

composto de: tintura de valeriana, láudano, éter sulfúrico alcoolizado e essência de hortelã.362 

                                                 
358 BELTRÃO, Jane Felipe. A arte de curar dos profissionais de saúde popular em tempo de cólera: Grão-Pará do 

século XIX. História, Ciência e Saúde. Rio de Janeiro. V.6, suplemento, p.833-866, 2000.  
359 PIMENTA, Tânia Salgado. O exercício das artes de curar no Rio de Janeiro (1828 a 1855), p.203. 
360CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular, p.579.  
361ROSENBERG, Charles E. e GOLDEN, Janet (ed.). Framing disease - Studies in cultural history. Rutgers: 

University Press, 1997, p.13-26. 
362 CHERNOVIZ, Pedro Napoleão. Dicionário de Medicina Popular, p.359.  
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O composto era diluído numa colher de água morna sem açúcar. Contra as câimbras era 

recomendada uma seção diária de massagem na barriga e nas pernas. 

Como nem todos os indivíduos poderiam dispor de um médico com formação 

acadêmica, desse modo, os profissionais leigos passaram a atuar. Segundo Tânia Salgado 

Pimenta, os médicos sem diploma encontravam-se entre os cativos, os forros e os pobres 

livres, ou seja, a medicina popular era exercida por indivíduos de baixo status social que 

tinham acesso aos manuais de medicina que circulavam no Império.363 Os manuais 

apresentavam uma linguagem adaptada, eliminando o vocabulário de uso médico, mas, 

mesmo assim, portavam informações que continham um caráter acadêmico, pedagógico, 

civilizador e higienista. O objetivo principal dos manuais era de capacitar as pessoas que não 

tinham acesso aos médicos diplomados.364 

Os tratamentos de cura alternativos, em São Vicente de Paulo, em sua maioria, eram 

praticados pela população mais pobre, enquanto os indivíduos com mais recursos tendiam a 

procurar o saber médico especializado. Segundo Flávio Coelho Edler, as práticas médicas, a 

partir de 1850, passaram a ocupar uma posição privilegiada na sociedade urbana do Império. 

As propostas estabelecidas pelas medidas higienistas pretendiam guiar os indivíduos à 

civilização. E essa meta seria introduzida a partir do direito à saúde, à educação, à moral e à 

política. Por esse motivo, as práticas populares foram desconsideradas e combatidas pelos 

profissionais da medicina.365 

Na Província do Grão-Pará, as medidas alternativas foram procuradas e utilizadas 

tanto por escravos, quanto por livres. Apesar de os médicos não acreditarem na eficácia do 

tratamento, a população paraense lançou mão de todos os recursos disponíveis para se livrar 

da moléstia. A medicação disponibilizada pelos médicos sem diplomas era feita a partir de 

plantas retiradas da floresta.366 

Acreditamos que os cativos do Curato de São Vicente de Paulo tenham utilizado as 

plantas como remédio, para aliviar e/ou curar os sintomas do cólera devido ao fácil acesso, 

por se tratar de uma localidade de base rural. Num primeiro momento, esta hipótese apesar de 

simples nos pareceu pertinente a fim tecer um quadro explicativo para a opção de um 

                                                 
363 PIMENTA, Tânia Salgado. Barbeiros, sangradores e curandeiros no Brasil (1808 -28).  História, Ciência e 

Saúde. Rio de Janeiro. V. 5, p. 6,1998. 
364GUIMARÃES, Maria Regina Cotrim. Civilizando as artes de curar: Chernoviz e os manuais de medicina 

popular no Império. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro, PPGHCS-COC/ Fiocruz, 2003. 
365EDLER, Flávio Coelho. O debate em torno da medicina experimental no segundo reinado. História, Ciência e 

Saúde. Rio de Janeiro. V.3, p.284-299, 1996. CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na 

corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.20-45. 
366BELTRÃO, Jane Felipe. A arte de curar dos profissionais de saúde popular em tempo de cólera: Grão-Pará do 

século XIX. História, Ciência e Saúde. Rio de Janeiro. V.6, suplemento, p. 849, 2000. 
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tratamento de cunho não científico. Mas, ao levarmos em consideração a noção de heranças 

culturais compartilhadas, tivemos que refazer o nosso caminho e recorrer para os suportes 

teóricos extraídos dos trabalhos de Robert Slenes367 e Gabriela dos Reis Sampaio368 que, ao 

discorrerem sobre cultura compartilhada, apontam para os aspectos ligados às lembranças e às 

tradições apreendidas no continente africano e (re) passadas mediante signos linguísticos 

múltiplos com que entravam em contato após a travessia do Atlântico. Expondo dessa 

maneira, parece que estamos diante de um processo rápido e imediato, o que não era. Para 

acontecer a troca de experiências entre os grupos vindos da África com os que aqui estavam, 

era preciso que os recém chegados passassem pelo processo de aculturação. Isso significa que 

a hipótese da manutenção de uma pureza nas raízes culturais de cada grupo deve ser 

prontamente descartada. A ideia compartilhada pelos autores, e da qual estamos fazendo 

menção, aponta para uma definição de cultura como algo heterogêneo e passível de 

mudanças. No caso do Brasil, os diferentes grupos étnicos africanos foram incorporando 

novos elementos aos antigos costumes, ou seja, adaptaram e deram novos significados aos 

elementos que compunham os ritos ligados à religião e às atividades de cura. 

Agora voltaremos para a questão do tratamento alternativo à base de plantas que 

possivelmente os escravos do Curato de São Vicente de Paulo teriam feito uso. De acordo 

com Sampaio, a utilização de ervas para a obtenção de cura era um traço característico dos 

curandeiros, se assim podemos chamar, que atuavam em Angola e no Congo. A autora 

acrescenta, ainda, que o aparato para proporcionar a harmonia (equilíbrio) dos corpos doentes 

era em África carregado em pequenas bolsas, que além das ervas abrigavam outros objetos 

indispensáveis para a realização dos rituais. 369 O traço histórico aqui mencionado nos 

remeteu a nossa documentação paroquial, em especial ao período (1855) em que a epidemia 

do cólera está presente na localidade que vem sendo alvo de nossas reflexões. Nos registros 

paroquiais desse momento, encontramos elementos cativos oriundos tanto de Angola como do 

Congo. Isso nos leva a supor que os princípios não científicos de cura, que estavam sendo 

disseminados em meio à população cativa, também vinham dos grupos de africanos 

provenientes da região Centro-Oeste do continente. Vale ressaltar que, frequentemente, as 

medidas alternativas de cura mais contaminavam do que ajudavam na recuperação do 

enfermo. Mesmo provocando um número elevado de óbitos, em especial, entre os escravos, os 

                                                 
367SLENES, Robert Wayne Andrew. Na senzala uma flor: esperanças e recordações da família escrava. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p.49. 
368 SAMPAIO, Gabriela dos Reis. A história do feiticeiro Juca Rosa: cultura e relações sociais no Rio de 

Janeiro Imperial. Tese de Doutorado. Campinas, IFCH/Unicamp, 2000. 
369 SAMPAIO, Gabriela dos Reis. A história do feiticeiro Juca Rosa: cultura e relações sociais no Rio de 

Janeiro Imperial, p.198. 
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aparatos não científicos eram ensinados garantindo a preservação da herança cultural no que 

diz respeito à crença popular de cura.  

Ao recuarmos no tempo, veremos que o tratamento à base de plantas não era 

exclusividade dos grupos originários da África. Conforme menciona o historiador Jacques Le 

Goff, em um artigo intitulado As plantas que curam, o poder terapêutico das plantas foi 

reconhecido e utilizado pelos indivíduos desde o século VI a.C. Nesse período, os médicos 

diplomados utilizavam as plantas nos tratamentos que ministravam a seus pacientes e 

obtinham êxito. Por esta razão, a prática se perpetuou e foi repassada sem nenhuma 

restrição,370 mas, como o saber médico foi se aperfeiçoando, este tratamento foi considerado 

como uma alternativa que os curandeiros (médicos sem diplomas) se apropriaram para 

enganar os pacientes.  No entanto, os verdadeiros médicos a descartavam e a tinham como 

atividade charlatã específica das camadas subalternas da sociedade.  

No Brasil, essa prática foi associada, na maioria das vezes, aos indivíduos negros 

fossem eles de condição jurídico-social livre ou escrava.371 Para Sampaio, a marginalização 

das práticas de cura alternativa, sobretudo nas últimas décadas do século XIX, tinham por 

finalidade a anulação dos traços culturais que estavam intimamente ligados aos grupos pobres 

que integravam a população imperial, pois o  que se pretendia era reforçar os costumes das 

elites, isto é, era preciso combater os hábitos considerados atrasados (os de cunho não 

científicos). E isso só seria feito mediante uma postura que estivesse pronta para banir os 

aspectos provenientes das culturas africanas e mestiças presentes no Império Brasileiro.372 O 

modelo a ser seguido era o mesmo adotado pelas nações europeias, ou seja, era preciso 

branquear os costumes dos habitantes dos trópicos. 

Como vimos até aqui, para conter o flagelo transmissor do cólera, a Comissão 

Sanitária Municipal de Cabo Frio providenciou os cuidados higienistas considerados básicos 

(enfermarias, medicamentos e médicos). Mas detectamos que uma parcela da população 

(cativos) optou em utilizar seus próprios recursos para a obtenção da cura (tratamento 

alternativo). Ou seja, recorrer ao médico diplomado ou ao curandeiro (médico não cientifico) 

foram as distintas maneiras que estratos sociais diferenciados se valeram para minimizar a 

epidemia.  

 

 

                                                 
370LE GOFF, Jacques (org.). As doenças têm história. Lisboa: Terramar, 1985. 
371 Não podemos deixar de mencionar os brancos pobres e iletrados que residiam no Império. 
372 SAMPAIO, Gabriela dos Reis. A história do feiticeiro Juca Rosa: cultura e relações sociais no Rio de 

Janeiro Imperial, p.249. 



181 

 

Considerações Finais 

 

Neste trabalho, procuramos resgatar a história de São Vicente de Paulo, na segunda 

metade do século XIX, mais especificadamente entre os anos de 1855-1870. Levando em 

consideração as características populacionais dos proprietários (micro, pequeno, médio e 

grande porte) e de seus escravos, conseguimos averiguar o conjunto de transformações a que 

foi submetida à região. As mudanças ocorridas, nesse período, serviram, de certa maneira, 

para realçar as diferenciações nos setores que regiam a vida política, social e econômica da 

Freguesia. 

Esse resgate levou-nos a perceber que os proprietários valeram-se das mais variadas 

estratégias para a consolidação de sua hegemonia/ ascensão social, em meio a uma sociedade 

na qual as regras eram ditadas levando-se em conta a aquisição de títulos políticos em 

conjunto com os bens de natureza móvel e imóvel, de modo a salientar que os componentes 

deste ramo social, conforme explicitamos no capítulo 2, durante a administração do 

Município de Cabo Frio, puderam desfrutar de um momento considerado propício para 

investimentos no setor agrícola. Entretanto, este cenário, a partir de 1864, mostrou que a 

supervalorização dos empreendimentos agrícolas estava passando por um período de 

estagnação e, como uma alternativa de saída, os senhores de terra e de escravos lançaram mão 

de outros mecanismos (diversidade em seus negócios) para sentirem de forma amena a crise 

que estava se alastrando pelo Império brasileiro.  

A solução encontrada pelos proprietários vicentinos mostrou-nos que o sistema 

mercantil escravista oferecia mecanismos para a incorporação paralela de outras atividades 

geradoras de renda. No caso da Freguesia de São Vicente de Paulo, isso se deu com a 

atividade voltada para o escoamento dos gêneros alimentícios (café e açúcar) e extrativista 

(madeira) para o mercado externo, isto é, fora dos limites dos Municípios de Araruama e 

Cabo Frio. Em outras palavras, os médios e grandes fazendeiros, que possuíam terras às 

margens das lagoas e rios, passaram a investir no setor portuário, ou seja, construíram uma 

estrutura que permitia a circulação de produtos e mercadorias. Vale ressaltar que para o 

trabalho efetivo dos portos, os senhores deslocaram alguns de seus escravos sob a supervisão 

de uma pessoa livre de sua confiança para exercerem as velhas funções de descarregamento/ 

carregamento de mercadorias que transitavam pela localidade. 

As atividades mercantis portuárias, como vimos no capítulo 2, foram desempenhadas 

pelos senhores que possuíam um amplo contingente escravo. Isso nos sugere que estes 

proprietários realizam um processo invertido da “esterilização do capital” assinalada por 



182 

 

Fragoso e Florentino. Isto é, aplicavam o dinheiro dos negócios agrícolas no setor que 

disponibilizava lucros (portos fluviais).  

Ao traçarmos o perfil da população cativa vicentina, verificamos que a divisão etário-

sexual relevou a predominância dos escravos com idade variando entre 0 a 14 anos. Isso 

significava que o contingente escravo da Freguesia era jovem, embora os indivíduos em idade 

adulta (15-40) tivessem uma participação reduzida durante o período de nossa análise (1855-

1870). Em porcentagem relativamente inexpressiva estavam os cativos que tinham 41 anos ou 

mais. Distribuindo a escravaria entre os plantéis, constatamos que as propriedades de micro e 

pequeno porte concentravam um número considerável de escravas adultas e suas respectivas 

crias; já os indivíduos do sexo masculino e em idade produtiva, quando localizados nestas 

unidades rurais, não excediam o número de dois escravos por propriedade. Enquanto isso, os 

estabelecimentos rurais de médio e grande porte tinham sob sua administração um número de 

braços cativos que, apesar de equilibrado, era favorável à figura feminina. Nestas 

propriedades detectamos também a presença de cativos idosos, sendo a maioria deles de 

procedência africana, indicando que as últimas grandes compras foram feitas em um momento 

consideravelmente anterior. 

Considerando os dados que obtivemos por meio dos registros paroquiais, conseguimos 

reconstruir o panorama geral dos casamentos, nascimentos e óbitos da população escrava. A 

partir desses eventos procuramos enfatizar a questão referente à sazonalidade das cerimônias 

eclesiásticas do batismo e do óbito e suas possíveis explicações. Mostramos também que a 

legitimidade encontrada entre os escravos da Freguesia era inexpressiva se compararmos com 

os rebentos ilegítimos por nós coletados. Vale ressaltar que a ilegitimidade não era um 

acontecimento específico das áreas rurais, pois os filhos naturais durante a vigência do regime 

escravista prevaleceram sobre as crias legítimas, e isso não era um indício de promiscuidade e 

sim de que as uniões consensuais entre os cativos encobriam as sancionadas pela Igreja.  

Os vínculos de consanguinidade entre os escravos permitiram-nos pensar sobre a 

estabilidade familiar dentro dos plantéis em áreas periféricas, como fez José Roberto Góes,373 

porém por outra via, as doações. Isso porque nas situações que envolveram os casos de 

doações, com exceção do inocente Rufino pardo, as crianças continuavam no convívio de seus 

parentes – mãe, pai e irmãos. Essa estabilidade familiar foi realçada mediante os registros de 

óbitos quando verificamos os progenitores enterrando suas crias. Em síntese, a família escrava 

que foi constituída na Freguesia de São Vicente de Paulo, apesar de suas especificidades, foi 

                                                 
373 GÓES, José Roberto. O cativeiro Imperfeito: um estudo sobre a escravidão no Rio de Janeiro da primeira 

metade do século XIX. 1. ed. Vitória: Lineart, 1993. 
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encarada pelos cativos como uma peça fundamental para a transmissão de valores e costumes 

oriundos das tradições africanas e crioulas, em especial, nas crenças de tratamento e cura 

despendida aos indivíduos que apresentavam os sintomas do cólera (capítulo 1) e  dos 

inocentes que sofreram do mal de sete dias (capítulo 3). Diferente da maioria das regiões do 

Império brasileiro, onde a família significava um passaporte para o mundo livre, as órbitas 

familiares da escravaria vicentina foram tecidas para estabelecer laços, tornar o mundo mais 

ordenado e suportáveis as agruras do cativeiro. 

Por fim, conseguimos neste trabalho conhecer algumas das características da 

população livre e cativa da Freguesia de São Vicente de Paulo, levando em consideração os 

arranjos parentais que foram reforçados mediante uma estrutura hierarquizada, onde os pobres 

livres e sem escravos tinham o costume de estreitarem seus vínculos com pessoas cativas para 

conseguirem um “reconhecimento”, no entanto inusitado, ou seja, ficavam conhecidos na 

localidade como “padrinho do escravo do senhor tal”. Enquanto isso, a população livre, e 

detentora de status social, uniam-se às famílias que possuíam a mesma estabilidade 

econômica. O percurso por nós realizado, devido ao tempo, deixou de fora uma pequena 

parcela da sociedade vicentina – os índios, pardos / pretos livres que não possuíam 

contingente escravo e pretos e pardos forros -, que futuramente terá sua análise circunscrita 

em escala maior (Município de Araruama e São Vicente de Paulo). 
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Anexo 1: Atividades desenvolvidas pelas famílias na Freguesia de São Vicente de Paulo 

(1855-1870) 
Famílias Atividades desenvolvidas na Freguesia 

Almeida Lima lavrador de café e mantimentos 
Antonio Quintanilha lavrador de café e criador 

Alves da Costa lavrador de café e mantimentos 

Alves de Carvalho lavrador de café e mantimentos 

Alves Pinheiro lavrador de café e mantimentos 

Bessa lavrador e criador 

Borges Leal lavrador de café e mantimentos 

Cardoso lavrador de café e mantimentos 

Cardoso da Silveira lavrador de café e mantimentos 

Costa Bernardes lavrador de café e mantimentos 

D’ Assumpção lavrador de café e mantimentos 

Duarte e Silva lavrador de café e mantimentos 

Espírito Santo lavrador de café e mantimentos 

Esteves Valladares lavrador de café e mantimentos 

Fernandes de Sá lavrador de café e mantimentos 

Fernandes Valladares lavrador de café e mantimentos 

Ferreira da Paixão lavrador de café e mantimentos 

José da Costa lavrador de café e mantimentos 

José de Souza lavrador de café e mantimentos 

José Leite lavrador de café e mantimentos 

José Quintanilha lavrador e criador 

Magalhães lavrador de café e mantimentos 

Marinho de Bragança lavrador de café e mantimentos 

Marinho do Couto criador, lavrador de café e mantimentos 

Marinho Quintanilha lavrador de café e mantimentos 

Monteiro Franco lavrador de café e mantimentos 

Monteiro de Sousa engenho de açúcar 

Moraes lavrador de café e mantimentos 

Nunes Soares lavrador de café e mantimentos 

Pereira Coutinho lavrador de café e mantimentos 

Pereira de Andrade lavrador de café e mantimentos 

Pereira de Souza lavrador de café e mantimentos 

Pires Paulino (Irmãos) engenho de açúcar 

Resende lavrador de café e mantimentos 

Rodrigues da Costa lavrador e criador 

Rodrigues da Silva lavrador de café e mantimentos 

Rodrigues do Couto lavrador de café 

Santos Porto lavrador de café e mantimentos 

Santos Silva lavrador de café e mantimentos 

Serpa lavrador de café e mantimentos 

Silva Jardim lavrador de café e mantimentos 

Soares de Mello lavrador de café e mantimentos 

Souza Pereira lavrador de café e mantimentos 

Teixeira Meirelles lavrador de café e mantimentos 

Tosta lavrador de café e mantimentos 

Vasconcellos lavrador de café e mantimentos 

Vieira negociante, engenho de açúcar, lavrador de café e 

mantimentos 

Vieira Xavier negociante, lavrador de café e mantimentos 

Fontes: ALMANAK LAEMMERT. Disponível em: <http://www.crl.edu/brazil/almanak>. Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Niterói - Livro de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-1870. 

VASCONCELLOS, Sylvio Lamas. Apontamentos sobre Araruama. Rio de Janeiro: Alves Pereira, 1998, p.219-

232.  
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Anexo 2: Estrutura de Posse dos Proprietários e Famílias da Freguesia de São Vicente 

de Paulo (1º Quinquênio: 1855-1859) 

Proprietário / Família Batizados Padrinhos Óbitos Ocorrência Média 

(escravo/quinquênio) 

(?) Augusto - - 1 1 0,2 

Agnida Luiza de Souza (órfã) - - 1 1 0,2 

Agostinho Christo - - 1 1 0,2 

Agostinho Francisco de Souza 1 - - 1 0,2 

Antonio Antunes Ferreira - - 1 1 0,2 

Antonio Chaves Correia - - 1 1 0,2 

Antonio Francisco José de Souza 

Ramos 

- - 1 1 0,2 

Antonio Joaquim Chaves - 1 - 1 0,2 

Antonio José Pereira (herdeiros) - - 1 1 0,2 

Antonio José Vieira  - 1 1 0,2 

Antonio Leopoldino Ribeiro - 1 - 1 0,2 

Antonio Marinho 1 - - 1 0,2 

Antonio Morgado de Barros - 1 - 1 0,2 

Antonio Siqueira de Souza -  1 1 0,2 

Antonio Souza do Couto - - 1 1 0,2 

Antonio Vieira de Andrade 1 - - 1 0,2 

Antonio Vieira Dias  - - 1 1 0,2 

Belchior Antonio de Brito - - 1 1 0,2 

Bellarmino Alexandre Quintanilha - - 1 1 0,2 

Bento Francisco Alves - - 1 1 0,2 

Bento Joaquim da Fonseca 1 - - 1 0,2 

Candido José Pereira - - 1 1 0,2 

D. Aguida Maria da Conceição 1 - - 1 0,2 

D. Anna Maria Pereira 1 - - 1 0,2 

D. Antonia Maria da Conceição 1 - - 1 0,2 

D. Isabel Maria de Jesus 1 - - 1 0,2 

D. Luzia - - 1 1 0,2 

D. Maria Alves de Sousa - - 1 1 0,2 

D. Maria Domingues Francisca - - 1 1 0,2 

D. Maria José dos Santos 1 - - 1 0,2 

Dionysio José de Souza - - 1 1 0,2 

Domingos José de Oliveira - - 1 1 0,2 

Feliciana Maria da Conceição 1 - - 1 0,2 

Feliciano José de Andrade - - 1 1 0,2 

Felicissimo José de Matos  - 1 - 1 0,2 

Felicissimo José de Souza 1 - - 1 0,2 

Felicissimo Nunes Coelho - - 1 1 0,2 

Felipe Antonio de Carvalho - - 1 1 0,2 

Fellicianna (órfã) - - 1 1 0,2 

Fortunato José de Brito - - 1 1 0,2 

Francelino Caetano de Oliveira - - 1 1 0,2 

Francisca Rosa da Silva (órfã) - - 1 1 0,2 

Francisco Dias Garcia da Silva - 1 - 1 0,2 

Francisco Joaquim de Santa Rosa 1 - - 1 0,2 

Francisco José Pereira Nunes - 1 - 1 0,2 

Francisco Luis Quintanilha 1 - - 1 0,2 

Francisco Paes - - 1 1 0,2 

Francisco Rodrigues Bravo - - 1 1 0,2 

Gabriel Jordão Rodrigues  -- - 1 1 0,2 

Guilherme Francisco da Silva - - 1 1 0,2 

Henrique Fernandes Correia Lima - - 1 1 0,2 

Ignacio Luiz de Moreira - 1 - 1 0,2 

Ipefranio (órfão) - - 1 1 0,2 
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Izabel - - 1 1 0,2 

Jeronima Maria da Conceição - - 1 1 0,2 

João Alves Pinheiro - 1 - 1 0,2 

João Baptista Pereira - 1 - 1 0,2 

João José de Sá e Silva - - 1 1 0,2 

João Jota de Luis -  1 1 0,2 

Joaquim Alves da Fonseca 1 - - 1 0,2 

Joaquim Custodio Leite 1 - - 1 0,2 

Joaquim Dias de Oliveira  - - 1 1 0,2 

Joaquim José Pereira - - 1 1 0,2 

Joaquim Martins de Aguiar 1 - - 1 0,2 

Joaquim Netto Ferreira dos Santos - - 1 1 0,2 

Joaquim Pires da Silva  1 - - 1 0,2 

Joaquina Alves da Costa  - - 1 1 0,2 

Joaquina dos Santos Ferreira  - 1 1 0,2 

José Alves - 1 - 1 0,2 

José Antonio - - 1 1 0,2 

José Antonio da Silva - - 1 1 0,2 

José Antonio da Silva Vieira 1 - - 1 0,2 

José Antonio de Andrade  - 1 1 0,2 

José Bernardes dos Santos - - 1 1 0,2 

José da Silva Medeiros - - 1 1 0,2 

José Ferreira Nunes - - 1 1 0,2 

José Francisco Pinheiro - 1 - 1 0,2 

José Joaquim da Silva Portugal - - 1 1 0,2 

José Luiz de Souza Vicente - - 1 1 0,2 

José Quintanilha - - 1 1 0,2 

José Reis da Rosa - - 1 1 0,2 

José Rodrigues - - 1 1 0,2 

Manoel Borges de Aguiar 1 - - 1 0,2 

Manoel Camillo - - 1 1 0,2 

Manoel Francisco Maia - - 1 1 0,2 

Manoel Joaquim da C. Silveira  - - 1 1 0,2 

Manoel Joaquim da Cunha Coelho - 1 - 1 0,2 

Manoel Joaquim de Sousa Mello - - 1 1 0,2 

Manoel Joaquim Madureira - - 1 1 0,2 

Manoel Marinho Leão - - 1 1 0,2 

Manoel Nunes Coelho - 1 - 1 0,2 

Manoel Pereira dos Santos Silva - - 1 1 0,2 

Manoel Vieira Goulart 1 - - 1 0,2 

Maria Bernarda da Silva (filhas) 1 - - 1 0,2 

Marianna Amelia de Souza (órfã) - - 1 1 0,2 

Miguel Gomes da Rocha Guimarães - - 1 1 0,2 

Miguel Teixeira dos Anjos 1 - - 1 0,2 

Moraes - - 1 1 0,2 

Netto Ferreira - - 1 1 0,2 

Pe. Thomas Antonio de Mattos - -- 1 1 0,2 

Pio Manoel de Andrade 1 - - 1 0,2 

Ricardo José Vieira - - 1 1 0,2 

Roque Gonçalves da Costa 

(herdeiros) 

- - 1 1 0,2 

Rosa Maria de Jesus - - 1 1 0,2 

Sabina Maria da Conceição - - 1 1 0,2 

Salvador Joaquim Pires 1 - - 1 0,2 

Serafina (de tal) - - 1 1 0,2 

Adeodato Pereira de Cêa 1 1 - 2 0,4 

Albino José Borges - - 2 2 0,4 

Amelio Lucas de Souza - - 2 2 0,4 
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Basilio José dos Santos - 2 - 2 0,4 

Bessa - - 2 2 0,4 

Felicissimo Antonio de Mendonça - - 2 2 0,4 

Francisco de Souza Ferreira 1 - 1 2 0,4 

Francisco Dias Garcia - - 2 2 0,4 

Francisco Xavier Pereira Lima - 2 - 2 0,4 

Joanna e Manoel (órfãos de João 

Leal d’ Araujo) 

2 - - 2 0,4 

João Baptista Gomes - 1 1 2 0,4 

João Duarte - 2 - 2 0,4 

João Pereira da Fonseca 2 - - 2 0,4 

João MauricioTorres Quintanilha 1 - 1 2 0,4 

Joaquim Antonio de Mendonça 1 1 - 2 0,4 

Joaquim José dos Santos - 2 - 2 0,4 

José da Silveira Medeiros - - 2 2 0,4 

José Marianno Quintanilha - 2 - 2 0,4 

Manoel José Gomes Pereira Macedo - 2 - 2 0,4 

Miguelina Maria da Conceição 1 1 - 2 0,4 

Monteiro Franco 2 - - 2 0,4 

Pedro Rodrigues da Cunha (órfão) 1 1 - 2 0,4 

Rodrigues da Fonseca 1 1 - 2 0,4 

Theodorio Gonçalves da Costa - 2 - 2 0,4 

Alexandrina Maria da Conceição 1 2 - 3 0,6 

Antonio de Souza Dias 2 1 - 3 0,6 

Antonio Duarte de Medeiros 1 2 - 3 0,6 

Antonio Joaquim de Almeida 

Navarro 

1 1 1 3 0,6 

Antonio Machado da Silva - - 3 3 0,6 

Antonio Silveira Pereira 1 1 1 3 0,6 

Camilo de Lelis Borges (herdeiros) 1 2 - 3 0,6 

D. Maria Theresa de Souza 1 2 - 3 0,6 

Domingos Freitas Coutinho 1 2 - 3 0,6 

Francisca Joaquina de Santa Rosa 2 1 - 3 0,6 

Francisco Alves de Souza 1 2 3 3 0,6 

Francisco da Silveira Cardoso 2 - 1 3 0,6 

Francisco Joaquim 1 2 - 3 0,6 

Francisco Luiz d’ Oliveira 2 - 1 3 0,6 

Francisco Pinto Pereira 1 2 - 3 0,6 

Jesuina Maria da Conceição 1 2 - 3 0,6 

Joanna Maria da Conceição 1 2 - 3 0,6 

João Dias de Santa Rosa  1 2 - 3 0,6 

João Francisco de Souza 1 2 - 3 0,6 

João Gonçalves, José Gonçalves, 

Maria Joana Gonçalves e Laurentina 

Gonçalves (órfãos) 

1 2 - 3 0,6 

João José Vicente 1 2 - 3 0,6 

Joaquim Gonçalves da Cunha 

(órfãos) 

1 2 - 3 0,6 

Joaquim José Correa Troca 1 2 - 3 0,6 

José Alves de Mello 1 2 - 3 0,6 

José Antonio de Souza Vieira 1 2 - 3 0,6 

José Damião da Silva 1 2 - 3 0,6 

José dos Santos Pinto 1 2 - 3 0,6 

José Joaquim Nunes Coelho 1 2 - 3 0,6 

José Libório da Silveira 1 2 - 3 0,6 

Leopoldina Alves de Souza 1 2 - 3 0,6 

Lopes Pessoa 1 2 - 3 0,6 

Manoel da Silva Sampaio 1 2 - 3 0,6 
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Manoel de Azevedo Cardoso 1 2 - 3 0,6 

Manoel Duarte da Silva 1 2 - 3 0,6 

Manoel Fernandes da Silva 1 2 - 3 0,6 

Manoel Gonçalves da Cunha 1 2 - 3 0,6 

Manoel Joaquim da Cunha - - 3 3 0,6 

Rosa Maria da Conceição 1 2 - 3 0,6 

Rosa Maria da Trindade 1 2 - 3 0,6 

Theodora Maria da Costa 1 2 - 3 0,6 

Antonio Alves Rois da Fonseca 2 2 - 4 0,8 

Antonio da Costa Almeida 2 1 1 4 0,8 

Bellarmino Mauricio de Souza 

Quintanilha 

2 - 2 4 0,8 

Camilo Lucas de Souza 2 2 - 4 0,8 

D. Florentina Maria da Conceição 1 2 1 4 0,8 

D. Fortunata Luiza de Souza 2 2 - 4 0,8 

Francisco Gonçalves Chaves  2      2 - 4 0,8 

Francisco Joaquim de Souza Motta 1 2 1 4 0,8 

Igancio Francisco Pinheiro 2 2 - 4 0,8 

João José dos Santos 1 3 - 4 0,8 

Joaquina (órfã) 2 2 - 4 0,8 

Manoel Miguel Ferreira 2 1 1 4 0,8 

Rodrigues Borges 1 2 1 4 0,8 

Rodrigues da Costa 1 2 1 4 0,8 

Salvador Alves da Costa 1 2 1 4 0,8 

Senhorinha Rosa dos Santos (órfã) 2 2 - 4 0,8 

Tosta 3 1 - 4 0,8 

Antonio da Silva Lisboa Rangel 1 - 4 5 1,0 

Antonio José de Abreu e Castro 2 2 1 5 1,0 

Candido Manoel de Pisa 3 - 2 5 1,0 

D. Candida Pacifica de Mendonça 

Quintanilha 

2 3 - 5 1,0 

D. Joaquina Maria da Conceição 1 2 2 5 1,0 

Francisco Gomes Teixeira 2 1 2 5 1,0 

Jeronimo Máximo Romano 2 2 1 5 1,0 

Joaquim José Corea - - 5 5 1,0 

José Soares de Pinho 1 2 2 5 1,0 

Manoel da Silva Lisboa 1 4 - 5 1,0 

Pedro Luis de Souza Oliveira 2 3 - 5 1,0 

Rodrigues da Silva 1 2 2 5 1,0 

Rodrigues dos Santos 2 3 - 5 1,0 

Serafim Gonçalves Pereira 3 2 - 5 1,0 

Antonio José 2 4 - 6 1,2 

Camilo Cardoso da Silva 2 4 - 6 1,2 

D. Inocencia Balbina Quintanilha 2 4 - 6 1,2 

D. Joaquina Januaria dos Santos 2 4 - 6 1,2 

D. Maria das Dores da Conceição 2 2 2 6 1,2 

D. Maria Felliciana de Souza 2 4 - 6 1,2 

Domingos José de Souza 2 - 4 6 1,2 

Fernandes Henrique Correa da Silva 2 4 - 6 1,2 

Ferreira Netto 4 2 - 6 1,2 

João Francisco da Silva 2 4 - 6 1,2 

Joaquim Pereira Duarte 3 2 1 6 1,2 

José Luiz de Andrade 2 4 - 6 1,2 

José Rodrigues da Rosa 1 2 3 6 1,2 

Justinianno José Galvão 2 - 4 6 1,2 

Ricardo Rodrigues Abrantes 2 4 - 6 1,2 

D. Florianna Maria Alves 3 4 - 7 1,4 

D. Florianna Maria Angelica 1 2 4 7 1,4 
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Felicissimo José Victorino 3 3 1 7 1,4 

Francisco José da Silva - - 7 7 1,4 

Joaquim Pereira Chaves 2 4 1 7 1,4 

Pinto Pinheiro 3 3 1 7 1,4 

Antonio Antunes Quintanilha - - 8 8 1,6 

Antonio Bento da Cunha     3 3 2 8 1,6 

Costa Bernardes 2 2 4 8 1,6 

Francisco de Souza Pereira 2 4 2 8 1,6 

Francisco Rosa da SIlva 2 6 - 8 1,6 

Irmãos Alexandre Quintanilha 2 4 2 8 1,6 

João Dias da Cruz 2 3 3 8 1,6 

João Ribeiro Pimenta 2 4 2 8 1,6 

Joaquim Ribeiro Lima 2 4 2 8 1,6 

José Antonio de Carvalho 3 5 - 8 1,6 

Silvestre José Machado 2 4 2 8 1,6 

Vieira Xavier 2 3 3 8 1,6 

Joaquim dos Santos Coelho 1 4 4 9 1,8 

Justo Bento Vieira 3 5 1 9 1,8 

Resende 2 2 5 9 1,8 

Alves Pinheiro 3  5 2 10 2,0 

Borges Leal 3 4 3 10 2,0 

D. Anna Maria de Oliveira 1 4 5 10 2,0 

D. Maria Joaquina de Carvalho 4 5 1 10 2,0 

Francisco Borges Pecego 1 1 8 10 2,0 

Marinho de Bragança 2 4 4 10 2,0 

Antonio José Pereira Christiano 3 5 3 11 2,2 

D. Generoza Maria da Conceição 3 6 2 11 2,2 

Ferreira da Paixão 4 6 1 11 2,2 

José Francisco de Souza 3 6 2 11 2,2 

Pedro Antonio Luis de Souza 4 7 - 11 2,2 

Antonio José Alves 2 4 6 12 2,4 

Duarte e Silva 4 6 2 12 2,4 

Esteves Valladares 5 6 1 12 2,4 

Serpa 4 8 - 12 2,4 

Damião Pereira da Costa 4 6 3 13 2,6 

Marinho Quintanilha 2 4 7 13 2,6 

Vieira 2 4 7 13 2,6 

Cardoso 4 5 5 14 2,8 

Espirito Santo 2 7 3 14 2,8 

Nunes Soares 4 6 4 14 2,8 

Eleuterio Ricardo Dias 6 8 1 15 3,0 

Fernandes de Sá 3 5 7 15 3,0 

João Baptista Vieira 6 8 1 15 3,0 

D. Florinda Maria Rosa 6 8 2 16 3,2 

D. Joaquina Felliciana Quintanilha 7 6 3 16 3,2 

João José dos Santos Jotta 6 4 6 16 3,2 

Joaquim Pereira Soares 4 11 1 16 3,2 

José Alves Vieira Bittencourt 4 8 4 16 3,2 

José Ferreira Armandes d’ Andrade 5 10 1 16 3,2 

Silva Jardim 4 5 7 16 3,2 

Bertolo Francisco Alves 6 11 - 17 3,4 

Domingos Carneiro de Campos 7 9 1 17 3,4 

Santos Porto 3 7 7 17 3,4 

Antonio José Soares Braga 6 6 6 18 3,6 

Fernandes Valladares 6 7 5 18 3,6 

Francisco Alvares de Azevedo 

Macedo 

5 12 1 18 3,6 

Rodrigues do Couto - 3 15 18 3,6 
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Joaquim José Luiz da Silva      6 10 3 19 3,8 

Lino Alves Quintanilha 5 8 6 19 3,8 

Magalhães 9 7 4 20 4,0 

Antonio Quintanilha 3 6 14 23 4,6 

Alves da Costa 7 13 3 23 4,6 

José Leite 6 10 7 23 4,6 

Marinho do Couto - - 23 23 4,6 

D. Joanna Maria da Incarnação 9 10 5 24 4,8 

Pereira Coutinho 7 13 4 24 4,8 

Francisco Manoel Soares de Souza 9 11 5 25 5,0 

Antonio Joaquim Soares 6 14 6 26 5,2 

Santos Silva 6 13 7 26 5,2 

Soares de Mello 15 8 7 30 6,0 

Teixeira Meirelles 14 10 7 31 6,2 

D. Maria Joaquina de São José 11 15 7 33 6,6 

Almeida Lima 11 25 8 44 8,8 

José da Costa 20 28 6 54 10,8 

Monteiro de Sousa 11 22 21 54 10,8 

Pereira de Andrade 19 21 14 54 10,8 

Vasconcellos 19 24 33 76 15,2 

Pereira de Souza 23 42 19 84 16,8 
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Anexo 3: Estrutura de Posse dos Proprietários e Famílias da Freguesia de São Vicente 

de Paulo (2º Quinquênio: 1860-1864) 

Proprietário / Família Batizados Padrinhos Óbitos Ocorrência Média 

(escravo/quinquênio) 

Albino José Borges - - 1 1 0,2 

Anacleto José Nogueira - - 1 1 0,2 

Antonia (órfã) - - 1 1 0,2 

Antonio Carneiro  - - 1 1 0,2 

Antonio Joaquim de Almeida 

Navarro 

- - 1 1 0,2 

Antonio José Armandes de Andrade - - 1 1 0,2 

Antonio Lucas de Souza 1 - - 1 0,2 

Antonio Marinho 1 - - 1 0,2 

Antonio Siqueira de Souza - - 1 1 0,2 

Antonio Vieira Dias - - 1 1 0,2 

Camilo de Lelis Borges - - 1 1 0,2 

Candido Pereira Chaves - - 1 1 0,2 

Claudio de Sá Carvalho - - 1 1 0,2 

Custodio Joaquim Nunes 1 - - 1 0,2 

Custodio Nogueira Machado - - 1 1 0,2 

D. Felicidade Maria de Jesus 1 - - 1 0,2 

D. Flavia Joaquina Quintanilha - - 1 1 0,2 

D. Francisca Rosa das Dores - - 1 1 0,2 

D. Ignacia Thereza de Jesus - - 1 1 0,2 

D. Luiza Vieira da Conceição -  1 1 0,2 

D. Maria da Conceição - - 1 1 0,2 

Domingos de Freitas Coutinho 1 - - 1 0,2 

Espirito Santo - - 1 1 0,2 

Felicissimo Dias Garcia da Silva 

(filho legítimo do finado Antonio 

Dias Garcia da Silva) 

1 - - 1 0,2 

Felizardo Quintanilha - - 1 1 0,2 

Ferreira da Paixão - - 1 1 0,2 

Francisco Alves de Carvalho  - 1 1 0,2 

Francisco da Silveira Bulcão - - 1 1 0,2 

Francisco de Souza Ferreira - - 1 1 0,2 

Francisco Ignacio da Silva Paços - - 1 1 0,2 

Francisco Joaquim de Rezende - - 1 1 0,2 

Francisco Luis de Oliveira - - 1 1 0,2 

Francisco Rodrigues Bravo - - 1 1 0,2 

Francisco Xavier Pereira Lima - 1 - 1 0,2 

Generosa da Conceição - - 1 1 0,2 

João Baptista de Souza Pereira - - 1 1 0,2 

Joaquim José de Oliveira - 1 - 1 0,2 

José Alves - - 1 1 0,2 

José Antonio Dutra - - 1 1 0,2 

José Camillo de Araújo Sousa - - 1 1 0,2 

José Ferreira Vieira - - 1 1 0,2 

José Lourenço Rodrigues - - 1 1 0,2 

Justinianno José Galvão - - 1 1 0,2 

Leandro Antonio Barbosa - - 1 1 0,2 

Lino Alves Quintanilha - - 1 1 0,2 

Manoel Antonio de Souza - - 1 1 0,2 

Manoel Gonçalves da Cunha - - 1 1 0,2 

Manoel Pereira dos Santos Silva - - 1 1 0,2 
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Manoel Vieira Sobrinho 1 - - 1 0,2 

Maria Bernarda da Silva (filhas) 1 - - 1 0,2 

Maria Felippa da Conceição - 1 - 1 0,2 

Maria Luiza da Conceição - - 1 1 0,2 

Mendonça (Araruama) - - 1 1 0,2 

Miguel da Silva Chaves - - 1 1 0,2 

Miguel José Chaves - - 1 1 0,2 

Miguel Teixeira dos Anjos - - 1 1 0,2 

Netto Ferreira - - 1 1 0,2 

Pedro (órfão legítimo de Gervasio 

Luiz de Souza) 

1 - - 1 0,2 

Pedro José Soares - - 1 1 0,2 

Pedro Teixeira Meirelles de Souza 1 - - 1 0,2 

Serafim Rosa e Silva - - 1 1 0,2 

Teodoro José Pereira 1 - - 1 0,2 

Trajano José Ferreira Nunes 1 - - 1 0,2 

Zacarias Alves Fontes 1 - - 1 0,2 

Adeodato Pereira da Silva Athaide  - - 2 2 0,4 

Antonio da Almeida Costa - - 2 2 0,4 

Antonio da Silva Lisboa Rangel 1 - 1 2 0,4 

Antonio Francisco José de Souza 

Ramos 

- - 2 2 0,4 

Antonio Luiz Coelho - - 2 2 0,4 

Antonio Silveira Pereira - - 2 2 0,4 

Candido José Ferreira Nunes 1 1 - 2 0,4 

Candido Manoel de Pisa 1 - 1 2 0,4 

D. Ignes de Miranda Azevedo 1 - 1 2 0,4 

D. Inocencia Balbina Quintanilha 2 - - 2 0,4 

Dionysio José de Souza - - 2 2 0,4 

Domingos Correia da Conceição 2 - - 2 0,4 

Domingos José de Sousa 1 1 - 2 0,4 

Feliciana Maria da Conceição - - 2 2 0,4 

Francisco Pinto Pereira 2 - - 2 0,4 

João Duarte Silva 1 1 - 2 0,4 

José Dias Pacheco Guimarães 2 - - 2 0,4 

Justo Bento Vieira 1 - 1 2 0,4 

Manoel Duarte dos Santos 1 - 1 2 0,4 

Manoel José de Aguiar 1 1 - 2 0,4 

Marcelino José de Cêa 1 1 - 2 0,4 

Maria Felizarda Quintanilha 1 1 - 2 0,4 

Miguel José Alves - - 2 2 0,4 

Sebastião José de Carvalho 1 - 1 2 0,4 

Alexandre José Vieira Machado 1 2 - 3 0,6 

Andre Alves Fontes - - 3 3 0,6 

Antonio da Silva Pereira 1 2 - 3 0,6 

Antonio Gomes Ferreira 1 2 - 3 0,6 

Antonio José de Abreu e Castro 1 - 2 3 0,6 

Antonio José Alves 1 1 1 3 0,6 

Antonio Leopoldino Ribeiro  - 2 1 3 0,6 

Antonio Lourenço Rodrigues 1 2 - 3 0,6 

Antonio Moreira de Carvalho 1 2 - 3 0,6 

Augusto José Nogueira 1 2 - 3 0,6 

Belmiro José do Nascimento 2 - 1 3 0,6 

Carolina Maria da Conceição 1 2 - 3 0,6 

D. Bernarda Coutinho de Bragança 1 2 - 3 0,6 

D. Catharina e filhos 1 2 - 3 0,6 

D. Joanna Maria Alves da Silva 1 2 - 3 0,6 

D. Joaquina Felliciana Quintanilha - - 3 3 0,6 
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D. Maria Alves de Souza 1 2 - 3 0,6 

Felicissimo Antonio de Mendonça 2 1 - 3 0,6 

Francisco da Silveira Cardoso 1 2 - 3 0,6 

Irmãos Alexandrino Quintanilha 1 1 1 3 0,6 

Ignacio Francisco Pinheiro 1 2 - 3 0,6 

Joanna Maria Alves da Silva (órfã) 1 1 1 3 0,6 

Joaquim José Nogueira 1 2 - 3 0,6 

João Gonçalves, José Gonçalves, 

Maria Joana Gonçalves, Laurentina 

Gonçalves e Rosa Maria Gonçalves 

(órfãos) 

1 2 - 3 0,6 

João José Vicente 2 1 - 3 0,6 

João Soares de Menezes 1 2 - 3 0,6 

José da Costa Rodrigues 1 2 - 3 0,6 

José Ignacio Meis (Aldeia de São 

Pedro) 

1 2 - 3 0,6 

José Luis de Souza 1 2 - 3 0,6 

José Luiz de Andrade 1 2 - 3 0,6 

José Luiz de Souza Vicente 1 2 - 3 0,6 

José Pedro Pacheco de Figueiredo 1 2 - 3 0,6 

Manoel Fernandes Rodrigues 1 2 - 3 0,6 

Manoel Leal de Araújo (órfão de 

João Leal de Araújo) 

2 1 - 3 0,6 

Rodrigo Antonio Telles 1 2 - 3 0,6 

Amelio Lucas de Souza - - 4 4 0,8 

Antonio Quintanilha Coutinho 1 2 1 4 0,8 

Bellarmino Mauricio de Souza 

Quintanilha 

2 - 2 4 0,8 

Coutinho Quintanilha 2 2 - 4 0,8 

D. Florentina Maria da Conceição 2   2 - 4 0,8 

Domingas Correia da Conceição 2 - 2 4 0,8 

Joaquim José Correa 1 1 2 4 0,8 

José Fernandes da Costa 1 2 1 4 0,8 

José Ferreira Armandes d’ Andrade 3 - 1 4 0,8 

José Vieira Dias 1 2 1 4 0,8 

Luiz Manoel de Moura 1 2 1 4 0,8 

Manoel Duarte da Silva 1 2 1 4 0,8 

Manoel Miguel Ferreira 2 1 1 4 0,8 

Sabino José Carlos 2 2 - 4 0,8 

Serpa 1 2 1 4 0,8 

Alexandre Pereira dos Santos 2 2 1 5 1,0 

Alexandrina Maria da Conceição 2 3 - 5 1,0 

Anna Francisca do Amparo 

(herdeiros) 

1 2 2 5 1,0 

Antonio Bento da Cunha  - - 5 5 1,0 

Antonio Duarte de Medeiros 2 4 1 5 1,0 

Belchior Antonio de Brito - - 5 5 1,0 

Costa Bernardes 3 2 - 5 1,0 

Joaquim Coelho dos Santos 1 2 2 5 1,0 

José Apolinario Quintanilha - - 5 5 1,0 

Justinianno José Galvão 2 2 1 5 1,0 

Antonio Xavier da Rocha 2 4 - 6 1,2 

Bento Joaquim da Fonseca 3 3 - 6 1,2 

Felippe Loppes 1 2 3 6 1,2 

Joaquim José Ribeiro      1 2 3 6 1,2 

José Joaquim Nunes 2 4 - 6 1,2 

Laurindo Teixeira da Costa 2 3 1 6 1,2 

Lina Maria de Oliveira 2 4 - 6 1,2 
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Manoel da Silva Sampaio 2 4 - 6 1,2 

Miguelina Gomes de Jesus 2 4 - 6 1,2 

Pedro José da Costa (órfão) 2 4 - 6 1,2 

Pedro Luis de Souza Oliveira 1 2 3 6 1,2 

Pedro Rodrigues de Sousa 1 2 3 6 1,2 

Pinto Pinheiro 2 4 - 6 1,2 

Antonio Antunes Quintanilha - - 7 7 1,4 

Bessa 2 2 3 7 1,4 

Cardoso da Silveira 1 2 4 7 1,4 

D. Maria Thereza de Souza 2 2 3 7 1,4 

Felicissima Maria da Conceição 3 4 - 7 1,4 

Francisco Gomes Teixeira 2 1 7 7 1,4 

José Marianno Quintanilha - - 7 7 1,4 

Manoel Nunes Coelho 4 1 2 7 1,4 

Vieira Xavier - - 7 7 1,4 

Alves de Carvalho 3 1 4 8 1,6 

D. Generoza Maria da Conceição 3 4 1 8 1,6 

D. Maria Joaquina da Conceição 3 3 2 8 1,6 

José Casemiro Pereira da Silva 3 4 1 8 1,6 

Marinho Quintanilha - - 8 8 1,6 

Narciso Freire dos Santos (órfãos) 1 2 5 8 1,6 

Rodrigues do Couto 1 - 7 8 1,6 

Serafim Gonçalves Pereira 3 2 3 8 1,6 

D. Fortunata Luiza de Souza 3 2 4 9 1,8 

D. Maria Colluna de Menezes - - 9 9 1,8 

D. Maria Joaquina de Carvalho 2 4 3 9 1,8 

Jesuina Maria da Conceição 3 6 - 9 1,8 

Joaquim Martins de Aguiar 4 5 - 9 1,8 

Joaquim Pereira Chaves 4 5 - 9 1,8 

José Macedo Sobrinho 3 6 - 9 1,8 

José Rodrigues da Rosa 2 6 1 9 1,8 

Manoel da Silva Lisboa 3 5 1 9 1,8 

Rodrigues da Costa 1 - 8 9 1,8 

Rodrigues da Silva 3 3 3 9 1,8 

Rodrigues dos Santos 2 3 4 9 1,8 

Antonio Antunes Ferreira - - 10 10 2,0 

D. Maria das Dores da Conceição 4 5 1 10 2,0 

José Dias Pinto de Figueiredo 1 4 5 10 2,0 

Lopes Pessoa 4 6 - 10 2,0 

Nunes Soares 1 1 8 10 2,0 

Antonio José Soares Braga 6 4 1 11 2,2 

D. Anna Maria de Oliveira 3 6 2 11 2,2 

Monteiro Franco 3 7 1 11 2,2 

Silva Jardim 2 4 5 11 2,2 

Duarte e Silva 3 6 3 12 2,4 

Joaquim Custodio Leite 3 6 3 12 2,4 

José Soares da Silva 4 7 1 12 2,4 

José Soares de Pinho 5 5 2 12 2,4 

Moraes 3 3 6 12 2,4 

Santos Porto 3 4 5 12 2,4 

Alves Pinheiro 4 4 5 13 2,6 

Antonio Joaquim Soares 3 6 4 13 2,6 

Joaquim Pereira Soares 2 4 7 13 2,6 

João da Costa e Sousa 4 8 1 13 2,6 

Rodrigues da Fonseca 7 2 4 13 2,6 

D. Florianna Maria Angelica 4 5 6 15 3,0 

José Alves de Mello 4 8 3 15 3,0 
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José da Costa 3 4 8 15 3,0 

João José dos Santos Jotta 4 7 5 16 3,2 

José Alves Vieira Bittencourt 6 8 3 17 3,4 

Antonio Quintanilha 2 6 10 18 3,6 

Borges Leal 4 8 6 18 3,6 

Justinianno Lucas de Souza 5 10 3 18 3,6 

Francisco Borges Pecego 5 10 2 19 3,8 

D. Florinda Maria Rosa 6 6 7 19 3,8 

D. Maria Joaquina de São José 5 8 6 19 3,8 

João Dias da Cruz 5 7 7 19 3,8 

João Ribeiro Pimenta 4 7 8 19 3,8 

Felicissimo José Victorino 5 8 7 20 4,0 

Fernandes de Sá 4 3 13 20 4,0 

José Antonio de Carvalho 5 10 5 20 5,0 

Tosta 6 11 3 20 4,0 

Antonio Bento da Cunha 6 2 13 21 4,2 

Fernandes Valladares 5 11 5 21 4,2 

Francisco de Souza Pereira 5 9 7 21 4,2 

Marinho de Bragança 8 11 2 21 4,2 

Pereira Coutinho 5 10 6 21 4,2 

Antonio Machado da Silva 6 12 4 22 4,4 

Bertolo Francisco Alves 9 11 2 22 4,4 

Eleuterio Ricardo Dias 6 10 6 22 4,4 

José Leite 8 12 5 25 5,0 

Monteiro de Sousa - - 25 25 5,0 

Santos Silva 9 15 2 26 5,2 

Joaquim José Luiz da Silva 6 10 10 26 5,2 

Domingos Carneiro de Campos 8 12 7 27 5,4 

Cardoso 8 12 8 28 5,6 

João Baptista Vieira 7 12 9 28 5,6 

Damião Pereira da Costa 8 15 7 30 6,0 

D’ Assumpção 14 21 - 35 7,0 

Soares de Mello 9 13 13 35 7,0 

Magalhães 12 19 4 35 7,0 

Teixeira Meirelles 10 9 17 36 7,2 

Marinho do Couto 10 17 15 42 8,4 

Esteves Valladares 11 19 12 42 8,4 

Resende 11 15 16 42 8,4 

Francisco Manoel Soares de Souza 7 23 13 43 8,6 

Alves da Costa 17 25 13 55 11,0 

Pereira de Andrade 16 29 11 56 11,2 

Vieira 18 24 20 62 12,4 

Almeida Lima 25 46 21 92 18,4 

Francisco José da Silva 36 33 32 101 20,2 

Pereira de Souza 28 51 27 106 21,2 

Vasconcellos 41 61 33 135 27,0 
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Anexo 4: Estrutura de Posse dos Proprietários e Famílias da Freguesia de São Vicente 

de Paulo (3º Quinquênio: 1865-1870) 

Proprietário / Família Batizados Padrinhos Óbitos Ocorrência Média 

(escravo/quinquênio) 

Albino José Borges - - 1 1 0,2 

André Duarte de Medeiros - - 1 1 0,2 

Antonio Alves Pereira - - 1 1 0,2 

Antonio Dias Arouca - - 1 1 0,2 

Antonio Dutra Medeiros 1 - - 1 0,2 

Antonio Gomes Ferreira - - 1 1 0,2 

Antonio Joaquim de Azevedo - - 1 1 0,2 

Antonio José Alves - - 1 1 0,2 

Antonio Lopes da Silva - - 1 1 0,2 

Antonio Morgado de Barros - - 1 1 0,2 

Bernardino José da Fonseca - - 1 1 0,2 

Candido Pereira Chaves - - 1 1 0,2 

D. Emerenciana Maria da 

Conceição 

- - 1 1 0,2 

D. Joaquina Clemencia 1 - - 1 0,2 

D. Luiza Rosa Correia - - 1 1 0,2 

D. Luiza Vieira Teixeira - - 1 1 0,2 

D. Margarida Joaquina de Menezes - - 1 1 0,2 

D. Maria da Conceição - - 1 1 0,2 

D. Maria da Paixão Valladares - - 1 1 0,2 

D. Maria Eugenia Carneiro Correia 

(RJ) 

- - 1 1 0,2 

D. Maria Rosa da Silva 1 - - 1 0,2 

D. Rosa Pereira da Conceição - - 1 1 0,2 

Damiana Joaquina da Conceição 1 - - 1 0,2 

Domingos Alves de Oliveira - - 1 1 0,2 

Domingas Correia da Conceição - - 1 1 0,2 

Faustino Ribeiro Guimarães - - 1 1 0,2 

Firmino José de Moraes 1 - - 1 0,2 

Francisco Gomes Teixeira - - 1 1 0,2 

Francisco Manoel Silva - - 1 1 0,2 

Francisco Novaes Machado - - 1 1 0,2 

Francisco Pinto Pereira - - 1 1 0,2 

Joaquim Martins de Aguiar - - 1 1 0,2 

João Carvalho de Moraes - - 1 1 0,2 

João de Sousa Azevedo - - 1 1 0,2 

João Soares de Meneses - - 1 1 0,2 

José Antonio dos Reis Rato - - 1 1 0,2 

José da Costa - - 1 1 0,2 

José Luiz Vicente 1 - - 1 0,2 

José Francisco Pinheiro - - 1 1 0,2 

José Gonçalves Godinho - - 1 1 0,2 

José Marinho Junior - - 1 1 0,2 

José Rodrigues da Rosa - - 1 1 0,2 

José Roiz da Rosa 1 - - 1 0,2 

Leandro Antonio de Marins - - 1 1 0,2 

Lopes Pessoa - - 1 1 0,2 

Luis da Cunha Pinto - - 1 1 0,2 

Manoel Caetano Cunha - - 1 1 0,2 

Manoel de Sousa Pereira - - 1 1 0,2 
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Manoel Francisco Maia - - 1 1 0,2 

Manoel Gomes Correia de Abreu - - 1 1 0,2 

Manoel Joaquim da Cunha Cerdeira 

(órfãos) 

- - 1 1 0,2 

Manoel Leal de Araujo - - 1 1 0,2 

Manoel Vieira da Fonseca - - 1 1 0,2 

Marcelino José de Cêa - - 1 1 0,2 

Maria Garcia dos Reis - - 1 1 0,2 

Martinianno José de Carvalho - - 1 1 0,2 

Maximo José Marinho - - 1 1 0,2 

Miguel da Silva Chaves - - 1 1 0,2 

Pedro Teixeira da Costa Gomes - - 1 1 0,2 

Rodrigues Borges - - 1 1 0,2 

Rodrigues da Fonseca - - 1 1 0,2 

Rodrigues dos Santos - - 1 1 0,2 

Santos & Irmãos - - 1 1 0,2 

Santos Porto - - 1 1 0,2 

Serafim Gonçalves Pereira - - 1 1 0,2 

Simão Antonio de Brito - - 1 1 0,2 

Valladares & filhos (viúva) - - 1 1 0,2 

Zacarias Alves Fontes 1 - - 1 0,2 

Ana Maria Alves da Silva (órfã) 1 1 - 2 0,4 

Antonio Antunes Quintanilha - - 2 2 0,4 

Antonio de Azevedo Ribeiro - - 2 2 0,4 

Antonio Luiz Coelho - - 2 2 0,4 

Augusto José Nogueira - - 2 2 0,4 

Belchior Antonio de Brito - - 2 2 0,4 

Belmiro José do Nascimento - - 2 2 0,4 

D. Anna Maria da Conceição (Cabo 

Frio) 

2 - - 2 0,4 

D. Anna Maria da Conceição - - 2 2 0,4 

D. Anna Maria da Paixão Couto - - 2 2 0,4 

D. Flavia Joaquina Quintanilha - - 2 2 0,4 

D. Maria Alves de Souza - - 2 2 0,4 

Domingos de Freitas Coutinho 2 - - 2 0,4 

Florisbelo José Borges 1 1 - 2 0,4 

Francisco José Pereira Nunes  1 - 1 2 0,4 

Francisco Manoel e Silva - - 2 2 0,4 

Francisco Nunes Coelho - - 2 2 0,4 

Francisco Xavier Pereira Lima - - 2 2 0,4 

Joaquim Coelho dos Santos 1 - 1 2 0,4 

Joaquim Manoel dos Santos 1 1 - 2 0,4 

João Baptista Gomes - 1 1 2 0,4 

João Baptista Vieira - - 2 2 0,4 

João José dos Santos Jotta - - 2 2 0,4 

João José Vicente 2 - - 2 0,4 

José Antonio Ferreira da Silva - - 2 2 0,4 

José Rodrigues de Souza - - 2 2 0,4 

José Quintanilha -  - 2 2 0,4 

Leandro Antonio Barbosa - - 2 2 0,4 

Manoel Joaquim de Souza Mello - - 2 2 0,4 

Manoel Marinho Leão - - 2 2 0,4 

Netto Ferreira 1 1 - 2 0,4 

Pedro Alves da Silva 1 1 - 2 0,4 

Salvador Alves da Costa 1 - 1 2 0,4 

Thomaz Luis de Santa Rosa 1 - 1 2 0,4 
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Alexandrina Maria Rosa 1 2 - 3 0,6 

Alves Pinheiro - - 3 3 0,6 

Anna Joaquina da Conceição 1 2 - 3 0,6 

Antonio José Pereira Christiano 1 2 - 3 0,6 

Antonio José Riqueiras 1 2 - 3 0,6 

Antonio Luis de Oliveira 1 2 - 3 0,6 

Basilio Dias Vieira 1 1 1 3 0,6 

Bento José Leite 1 2 - 3 0,6 

Constantino José de Carvalho 1 2 - 3 0,6 

Custodio José Fontes 1 2 - 3 0,6 

D. Generoza Maria da Conceição 1 2 - 3 0,6 

D. Inocencia Balbina Quintanilha 1 2 - 3 0,6 

D. Maria Colluna de Carvalho - - 3 3 0,6 

D. Rosa Maria da Conceição 1 2 - 3 0,6 

Domingas Maria da Conceição 

(herdeiros) 

1 2 - 3 0,6 

Feliciano José de Souza Primo 1 2 - 3 0,6 

Francisco José de Souza 2 1 - 3 0,6 

Francisco José Pereira Nunes - - 3 3 0,6 

Francisco Rosa e Silva 1 2 - 3 0,6 

Helena Maria da Conceição 1 2 - 3 0,6 

Ignacio Francisco Pinheiro - - 3 3 0,6 

Jesuina Maria da Conceição 1 2 - 3 0,6 

Joana Maria Alves da Silva (órfã) 1 2 - 3 0,6 

Joaquim Antonio Soares 1 2 - 3 0,6 

Joaquim Custodio Leite - - 3 3 0,6 

Joaquim José Correa - - 3 3 0,6 

Joaquim José Teixeira 1 2 - 3 0,6 

Joaquim Manoel dos Santos 1 2 - 3 0,6 

João (órfão) 1 2 - 3 0,6 

João Baptista de Souza Pereira 1 2 - 3 0,6 

João Dias da Cruz 1 1 1 3 0,6 

João Francisco da Silva Batatal - - 3 3 0,6 

João Vieira Dias 1 2 - 3 0,6 

José Alves da Silva 1 2 - 3 0,6 

José Antonio de Carvalho - - 3 3 0,6 

José Ferreira Armandes d’ Andrade 1 2 - 3 0,6 

José Joaquim da Silva Portugal 1 2 - 3 0,6 

José da Silva Chaves 1 2 - 3 0,6 

José de Sousa Azevedo 1 2 - 3 0,6 

José Ferreira Pires Sobrinho 1 2 - 3 0,6 

José Tavares de Jesus 1 2 - 3 0,6 

Manoel Duarte dos Santos - - 3 3 0,6 

Manoel Fernandes Roiz da Silva 1 2 - 3 0,6 

Manoel Gonçalves de Araújo 1 2 - 3 0,6 

Manoel Pereira dos Santos Silva - - 3 3 0,6 

Manoel Vieira de Mello 1 2 - 3 0,6 

Marcollino Alvares Pinheiro 1 2 - 3 0,6 

Pedro Rodrigues de Sousa - - 3 3 0,6 

Pires Paulino (irmãos) - - 3 3 0,6 

Antonio Marinho 1 2 1 4 0,8 

Antonio Vieira de Andrade 1 2 1 4 0,8 

Custodio Joaquim Nunes 2 2 - 4 0,8 

Fernandes & Costa 1 2 1 4 0,8 

Francisco Dias Pacheco Guimarães 2 2 - 4 0,8 

Francisco José Vieira de Andrade 1 2 1 4 0,8 
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Joaquim Pereira Chaves 2 2 - 4 0,8 

José Luiz de Andrade 1 2 1 4 0,8 

Justianianno Lucas de Souza - - 4 4 0,8 

Manoel Gonçalves da Cunha 1 1 2 4 0,8 

Antonio da Silveira Pereira 2 1 2 5 1,0 

Antonio Xavier da Rocha 1 1 3 5 1,0 

Bessa 1 2 2 5 1,0 

D. Joaquina Maria da Conceição 1 2 2 5 1,0 

José da Costa e Sousa 1 - 4 5 1,0 

José Soares da Silva 1 2 2 5 1,0 

Felippe Lopes 1 2 2 5 1,0 

Maria Bernarda da Silva (finada) 2 1 2 5 1,0 

Alves de Carvalho - - 6 6 1,2 

Antonio Alves da Silva 1 2 3 6 1,2 

Cardoso da Silveira 2 4 - 6 1,2 

D. Anna Maria de Oliveira 1 2 3 6 1,2 

D. Luiza Vieira da Conceição 3 2 1 6 1,2 

D. Maria Colluna de Menezes - - 6 6 1,2 

Eleuterio Ricardo Dias 2 2 2 6 1,2 

Francisco de Souza Ferreira 3 3 - 6 1,2 

Joaquim Gonçalves Soares 2 4 - 6 1,2 

João Dias de Santa Rosa 2 4 - 6 1,2 

José da Silveira Medeiros 2 4 - 6 1,2 

José Marianno Quintanilha 4 4 - 6 1,2 

Manoel José Alves 2 4 - 6 1,2 

Manoel Nunes Coelho 3 3 - 6 1,2 

Marinho de Bragança - - 6 6 1,2 

D. Joaquina Felliciana Quintanilha 2 2 3 7 1,4 

Joaquim Pereira Soares 2 4 1 7 1,4 

José Alves de Mello 2 2 3 7 1,4 

José Dias Delgado de Carvalho - - 7 7 1,4 

Monteiro Franco 3 2 2 7 1,4 

Serpa 3 4 - 7 1,4 

D. Maria Rosa da Silva 3 - 5 8 1,6 

Manoel José Vieira Sobrinho 2 4 2 8 1,6 

Alexandre Quintanilha (irmãos) - - 9 9 1,8 

Antonio da Silva Lisboa Rangel 3 3 3 9 1,8 

D. Fortunata Maria de Jesus 

Macedo 

3 6 - 9 1,8 

D’ Assumpção 6 3 - 9 1,8 

José Alves Vieira Bittencourt 2 2 5 9 1,8 

José Soares de Pinho 3 5 1 9 1,8 

Procopio Gonçalves Marinho - - 9 9 1,8 

Antonio José Soares Braga 3 6 1 10 2,0 

Cardoso 3 5 2 10 2,0 

D. Florianna Maria Angelica 2 1 7 10 2,0 

Felicissimo José Victorino 3 2 5 10 2,0 

Francisco Álvares de Azevedo 

Macedo 

4 5 1 10 2,0 

José Carvalho de Sá 1 1 8 10 2,0 

Costa Bernardes 4 4 3 11 2,2 

D. Maria Thereza de Souza (finada) 4 5 2 11 2,2 

Francisco Joaquim de Souza Motta 2 4 5 11 2,2 

Antonio Quintanilha 2 4 6 12 2,4 

Borges Leal 3 5 4 12 2,4 

Pinto Pinheiro 3 4 5 12 2,4 
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Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Óbitos da Freguesia de São Vicente de 

Paulo, pastas 001, 003 e 004, 1865-1870. 

# Classificação: 1-3: Micros proprietários  

                                    4-10: Pequenos proprietários 

                                   11-19: Médios proprietários 

                                   20 ou mais: Grandes proprietários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Antunes Ferreira - - 13 13 2,6 

Antonio José de Abreu e Castro 5 8 - 13 2,6 

Francisco José da Silva 5 4 4 13 2,6 

Moraes 6 5 2 13 2,6 

Soares de Mello 4 6 4 14 2,8 

Tosta 2 3 9 14 2,8 

Antonio da Silva Machado 4 5 6 15 3,0 

Bellarmino Maurício de Souza 

Quintanilha 

5 3 7 15 3,0 

Domingos Carneiro de Campos 1 2 12 15 3,0 

Francisco de Souza Pereira 3 4 8 15 3,0 

Magalhães 5 6 4 15 3,0 

Marinho do Couto - 1 14 15 3,0 

D. Maria Joaquina de São José 4 5 7 16 3,2 

Resende 2 3 11 16 3,2 

Santos Silva 3 4 9 16 3,2 

Almeida Lima 4 8 5 17 3,4 

Antonio Telles da Silva Lobo - 2 15 17 3,4 

Justinianno José Galvão 6 7 4 17 3,4 

Silva Jardim 6 7 5 18 3,6 

Jeronimo Máximo Romano 7 8 5 20 4,0 

Alves da Costa 5 10 6 21 4,2 

Rodrigues da Costa 3 5 13 21 4,2 

D. Fortunata Luiza de Souza 7 8 7 22 4,4 

Francisco Manoel Soares de Souza 5 8 9 22 4,4 

Bertolo Francisco Alves 6 6 11 23 4,6 

Rodrigues do Couto 2 2 19 23 4,6 

Teixeira Meirelles 3 4 18 25 5,0 

Vieira Xavier 3 5 8 26 5,2 

Francisco Borges Pecego 8 10 10 28 5,6 

Vieira 3 4 21 28 5,6 

Esteves Valladares 6 10 13 29 5,8 

Damião Pereira da Costa 7 11 13 31 6,2 

Monteiro de Sousa 9 8 16 33 6,6 

Nunes Soares 9 16 8 33 6,6 

José Dias Pinto de Figueiredo 5 7 22 34 6,8 

Fernandes Valladares 11 16 10 37 7.4 

Pereira de Andrade 11 15 11 37 7,4 

Fernandes de Sá 6 10 23 39 7,8 

Pereira de Souza 9 20 34 63 12,6 

Vasconcellos 15 24 39 78 15,6 
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Anexo 5: Genealogia da família Monteiro de Sousa 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Óbitos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 003, 1855-1870. 

Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 001, 1866-1870.  

* Moradora da Corte do Rio de Janeiro. 

D. Maria Domingues 

Monteiro de Sousa  

 

(Comendador) Pedro 

Luiz de Sousa 

 

Francisco P. 

Monteiro de Sousa 

 

Luiz P. Monteiro 

de Sousa 

Anna Monteiro 

de Sousa 

 

João P. Monteiro de 

Sousa 

 

Bernardo P. 

Monteiro de Sousa 

 

Eduardo P. 

Monteiro de Sousa 

 

José Luiz Monteiro 

de Sousa 

 

Antonio P. 

Monteiro de Sousa 

 

D. Maria Benedicta 

de Sousa* 

Alvaro 
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Anexo 6: Escravos arrolados no livro de matrimônio da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 

 

 

Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livros de Batismos e Casamentos de escravos e livres da Freguesia de São Vicente de Paulo, pasta 004, 1860-1889. 

 

 

 

 

 

Data da 

cerimônia 

Nubentes Proprietário Testemunha 1 Proprietário Testemunha 2 Proprietário 

24/03/1856 Paulo com Domingas 

Martinho com Donancia 

Francisco José da Silva 

 

Manoel Vieira e Silva 

 

- 

 

Arogo 

 

Felisberto Manoel e Silva 

 

30/08/1856 Edoardo com Faustina Francisco Joaquim de Marins 

Rangel 

Adeodato Francisco Joaquim de Marins 

Rangel 

Albino Francisco Joaquim de Marins 

Rangel 

08/12/1860 Valerio com Fellicianna D. Maria Joaquina de São 

José 

Basillio Manoel Nunes Coelho Carlos Francisco Xavier Pereira 

Lima 

08/12/1860 Venceslau com Isidora 

(preta de nação) 

D. Maria Joaquina de São 

José 

Joaquim Antonio  Antonio Antunes Ferreira Antonio José Luiz de Souza 

08/12/1860 Ricardo e Joaquina D. Maria Joaquina de São 

José 

Agostinho D. Joanna Maria de Moraes Joaquim Bertolo Francisco Alves 

13/12/1863 Eufrasino (pardo da 

Província de Pernambuco) 

com Bemnavenuta (preta da 

Província do Maranhão) 

Anacleto da Silva Jardim Ignacio Anacleto da Silva Jardim Guilherme Anacleto da Silva Jardim 
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Anexo 7: Filhos das escravas que receberam alforria no ato batismal na Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
 

 

Fonte: Arquivo da Cúria de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, pastas 001, 002 e 004, 1855- 1870.  

* A mãe do rebento pertencia ao senhor Custodio Joaquim Nunes. 

Batismo Criança Idade Nascimento Mãe Senhor Classificação 

do senhor 

Madrinha Padrinho 

04/05/1856 Gregorio 5m 15/12/1855 Bazilicia Manoel de Souza Pereira Pequeno 

proprietário 

Cezaria João Rosa da Cruz 

26/01/1857 Emiliana 1m 08/12/1856 Piedade Francisco Gonçalves Chaves Pequeno 

proprietário 

Nossa Senhora Manoel da Silva Coelho 

27/10/1857 Maria 3m - Catharina Joaquim Pires da Silva Micro 

proprietário 

Generosa Maria da Trindade Manoel Pereira dos Santos Silva 

29/04/1860 Marcelino 22m - Fé (preta de nação) Antonio Rodrigues da Costa Pequeno 

proprietário 

Amelia Maria da Anunciação Celestino José Soares 

24/06/1860 

 

Amancio 1 - Maria Antonia (parda) João Joaquim de 

Vasconcellos 

Grande 

proprietário 

Nossa Senhora da Conceição José dos Santos 

02/11/1862 

 

Rufino 

(pardo) 

15m - Maria Luiza* (parda) Francisco dos Santos Porto Médio 

proprietário 

Nossa Senhora da Conceição Bellarmino Antonio  Baltar 

17/11/1864 
 

Manoel (pardo) 2m - Bemvinda (parda) Antonio Alves Rodrigues da 
Fonseca 

Médio 
proprietário 

Nossa Senhora da Conceição Manoel Antonio dos Santos 

23/04/1865 

 

Gregorio 

(pardo) 

- - Maria (parda) Domingos Carneiro de 

Campos 

Médio 

proprietário 

Francisca Nicacio 

16/02/1866 

 

Belmiro (pardo) 21 dias - Bemvinda (parda) Antonio Alves Rodrigues da 

Fonseca 

Médio 

proprietário 

Maria Antonia Porcina Belmiro Antonio dos Santos 

24/02/1866 
 

Bernardo 
(pardo) 

- 26/?/1865 Benedicta (preta 
falecida) 

(médico) José Dias Pinto de 
Figueiredo 

Grande 
proprietário 

Prisca Maria de Menezes José Costa Baptista 

25/03/1866 Domingas 

(parda) 

1m e 25 

dias 

28/01/1866 Veronica Luiz Pedro Monteiro de 

Sousa 

Grande 

proprietário 

Candida José Felippe 

08/12/1866 Felinto 1 e 4m 19/07/1865 Edvirges José Dias Pacheco 
Guimarães Jr 

Micro 
proprietário 

Nossa Senhora da Conceição Antonio Dias Ferreira de Menezes 

13/10/1867 Pedro (pardo) 1e 2m 12/08/1866 Joanna Bertolo Francisco Alves Grande 

proprietário 

Nossa Senhora da Conceição Pedro Xavier Rocha 

26/07/1868 Rosaria (preta) 1 - Joanna (crioula) Justinianno José Galvão Médio 

proprietário 

Nossa Senhora das Dores Thiburcio Antonio Dutra 

20/12/1868 Severianno 

(pardo) 

1m 08/11/1868 Guilhermina Pedro da Silva Jardim Médio 

proprietário 

D. Maria Antonia Meirelles 

Nogueira 

Joaquim José Nogueira 

14/03/1869 

 

Noberto (pardo) 2 e 9m 06/06/1866 Henriqueta (parda) (médico) José Dias Pinto de 

Figueiredo 

Grande 

proprietário 

Nossa Senhora das Dores Antonio da Silva Lisboa Rangel 

20/06/1869 Antonio (pardo) 1 - Serafina (parda) D. Joanna Maria de Moraes Médio 

proprietário 

D. Antonia Maria de Moraes Pedro José Cardoso 

01/01/1870 Pacifico (pardo) 4 a 5m - Delfina (preta de nação) Bertolo Francisco Alves Grande 

proprietário 

- Bertolo Francisco Alves 

13/01/1870 
 

Francellina 
(parda) 

7m 15/06/1869 Sebastianna (parda) João Monteiro Franco Pequeno 
proprietário 

Jesuína Maria da Conceição (capitão) Marcellino José Leite 
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Anexo 8: Doações dos filhos naturais das escravas arrolados no livro de batismo da Freguesia de São Vicente de Paulo, 1855-1870 
 

 

 

Fonte: Arquivo da Cúria de Niterói - Livros de Batismos da Freguesia São Vicente de Paulo, pastas 001 e 002,1855-1870. 

 

 

Batismo Criança  Idade Mãe Senhor Classificação 

do senhor 

Beneficiário  Valor pago 

04/04/1859 

 

Honorata 4m Joanna Antonio Joaquim Soares Grande 

proprietário 

(filha do Sr. Joaquim Pereira Soares) 

Francisca 

--- 

15/06/1865 Hortencia 1m Antonia (crioula) Jacintho Nunes Soares Grande 

proprietário 

(sua filha)  Rosa de Sousa Soares --- 

23/06/1866 Candida (parda) 2m e meio Veronica (parda) Jacintho Nunes Soares Grande 

proprietário 

(sua filha) Maria Rosa de Sousa Soares --- 

19/08/1866 David (pardo) - Josepha Francisco Rodrigues do Couto Grande 

proprietário 

(seu neto) Francisco --- 

30/09/1866 Julia (preta) 3m Sabina (crioula)  Joaquim Antonio de 

Magalhães 

Médio 

proprietário 

(sua filha) Luzia das Neves Coutinho Cinquenta mil réis 

14/10/1866 

 

José (preto) 2m [?] D. Francisca Maria d’ 

Assumpção 

Pequeno 

proprietário 

(seu bisneto) Antonio Augusto de Souza 

Mello 

Cinquenta mil réis 

05/11/1866 (Inocente – preto) 4m Magadalena (de 

nação)  

Jacintho Nunes Soares Grande 

proprietário 

(seu filho) Luis Pereira de Sousa Soares  

--- 

08/12/1866 Eva 1m Alexandrina (de 

nação) 

Antonio José Cardoso Junior Pequeno 

proprietário 

(sua filha) Catharina Alves Pereira Cardoso   

--- 

25/03/1867 Floripes 9m Maria Lima (major) Luiz Pereira de Souza 

e sua esposa D. Maria Luiza 

Lopes de Souza 

Grande 

proprietário 

(sua filha) D. Carlota Amalia Lopes de 

Souza 

 

--- 

01/09/1867 Cristina (parda) 6m Emigdia (capitão) Francisco José dos 

Santos Silva 

Grande 

proprietário 

(sua neta) Luiza Ernestina de Sousa Garcez  

--- 

18/10/1868 Valerianna - Magdalena Jacintho Nunes Soares Grande 

proprietário 

(sua filha) Rosa de Sousa Soares --- 

29/03/1869 Jorgeanna (preta) - Helena Jerônimo Máximo Romano e 

sua esposa D. Anna Máxima 

de Souza 

Grande 

proprietário 

(sua sobrinha) Maria da Conceição Soares 

de Souza 

--- 

20/12/1869 Marcollina (parda) 2m Martinha (crioula) Manoel Fernandes Roiz da 

Silva 

Micro 

proprietário 

(seu filho) Pacifico Marinho do Couto e 

Silva 

--- 
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Anexo 9: Transcrições dos assentos de batismos de cativos africanos recém-chegados a 

Freguesia de São Vicente de Paulo (Araruama) em 1856. 

 

 

 

 

Aos vinte e sete dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e 

seis neste Curato de São Vicente de Paulo baptizei sollenemente e pus 

os Santos Oleos no adulto Geraldo preto escravo de 30 annos de idade 

escravo de D. Joaquina Fellicianna Quintanilha. Forão padrinhos 

Leopoldino e Jacintha ambos pretos escravos pertencentes a senhora 

Joaquina Fellicianna Quintanilha. E para constar fiz este assento em 

que assigno. 

 

                                       O Cura Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite 

 

 

Aos vinte e sete dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e 

seis neste Curato de São Vicente de Paulo baptizei sollenemente e pus 

os Santos Oleos no adulto Antonio Angolla preto escravo de 40 annos 

de idade escravo de D. Joaquina Fellicianna Quintanilha. Forão 

padrinhos Leopoldino e Jacintha ambos pretos escravos pertencentes a 

senhora Joaquina Fellicianna Quintanilha. E para constar fiz este 

assento em que assigno. 

 

                                       O Cura Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite 

 

Aos vinte e sete dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e 

seis neste Curato de São Vicente de Paulo baptizei  sollenemente e pus 

os Santos Oleos no adulto Paulo Angolla preto escravo de 40 annos de 

idade escravo de D. Joaquina Fellicianna Quintanilha. Forão 

padrinhos Leopoldino e Jacintha ambos pretos escravos pertencentes a 

senhora Joaquina Fellicianna Quintanilha. E para constar fiz este 

assento em que assigno. 

 

                                       O Cura Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite 

 

Aos vinte e sete dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e 

seis neste Curato de São Vicente de Paulo baptizei  sollenemente e pus 

os Santos Oleos no adulto Geraldo preto de nação escravo de 39 annos 

de idade escravo de D. Joaquina Fellicianna Quintanilha. Forão 

padrinhos Ignacio e Luiza ambos pretos escravos pertencentes a 

senhora Joaquina Fellicianna Quintanilha. E para constar fiz este 

assento em que assigno. 

 

                                       O Cura Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite 

 

 

Aos vinte e sete dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e 

seis neste Curato de São Vicente de Paulo baptizei  sollenemente e pus 

Preto novo 

Preto novo 

Preto novo 

Preto novo 

Preto novo 
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os Santos Oleos no adulto Severino preto de nação escravo de 39 

annos de idade escravo de D. Joaquina Fellicianna Quintanilha. Forão 

padrinhos Ignacio e Adelaide ambos pretos escravos pertencentes a 

senhora Joaquina Fellicianna Quintanilha. E para constar fiz este 

assento em que assigno. 

 

                                       O Cura Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite 

 

Aos vinte e sete dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e 

seis neste Curato de São Vicente de Paulo baptizei  sollenemente e pus 

os Santos Oleos no adulta Benta preta de nação escravo de 17 annos 

de idade escravo de D. Joaquina Fellicianna Quintanilha. Forão 

padrinhos Ignacio e Joaquina ambos pretos escravos pertencentes a 

senhora Joaquina Fellicianna Quintanilha. E para constar fiz este 

assento em que assigno. 

 

                                       O Cura Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite 

 

Aos vinte e sete dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e 

seis neste Curato de São Vicente de Paulo baptizei  sollenemente e pus 

os Santos Oleos na adulta Felicidade preta de nação escravo de 20 

annos de idade escravo de D. Joaquina Fellicianna Quintanilha. Forão 

padrinhos Leopoldino e Jacintha ambos pretos escravos pertencentes a 

senhora Joaquina Fellicianna Quintanilha. E para constar fiz este 

assento em que assigno. 

 

                                       O Cura Pe. Jacob de Santa Maria Magdalena Leite 

 

 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói - Livro de Batismos da Freguesia de São Vicente de Paulo, 

pasta 002, 1855-1860.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preta nova 

Preta nova 
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