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Resumo: 

Partindo da análise da trajetória de um casal de escravos, o presente trabalho se propôs a 

esclarecer as relações familiares entre cativos e destes com os livres, estabelecidas através dos 

sacramentos católicos,  ocorridas na Freguesia do Divino Espírito Santo do Lamim (MG), 

durante os anos de 1859 a 1888. Tendo como fontes principais os registros paroquiais de 

batismo, casamento e óbito, procuramos investigar as relações sociais firmadas por meio 

destes sacramentos, adentrando, na medida do possível, no universo familiar dos cativos. 

Pretendeu-se compreender o significado histórico e social da família escrava, retratando 

aspectos da vida em cativeiro e também apontando para as estratégias desenvolvidas pelos 

escravos para organizar redes sociais que ampliavam e solidificavam arranjos familiares. 

Palavras-Chave: Escravidão, Família escrava,  Minas Gerais, Lamim, Século XIX. 

 

 

Abstract: 

Based on the analysis of course from a couple of slaves, the present study aimed to clarify the 

relationships between family members and those with captives free, down through the 

Catholic sacraments, which occurred in the Parish of the Divino Espírito Santo do Lamim 

(MG) during the years 1859 to 1888. Having as main sources the parish registers of baptism, 

marriage and death, we investigated the social relations firmed through these sacraments, 

penetrating as far as possible in the familiar universe of captives. It was intended to 

understand the social and historical significance of the slave family, depicting aspects of life 

in captivity and also pointing to the strategies developed by slaves to organize social networks 

that solidified and broadened family arrangements. 

Keywords: Slavery, Slave Family, Minas Gerais, Lamim, XIX Century. 
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Introdução 

O estudo da família escrava faz parte de uma abordagem historiográfica, iniciada 

nos anos 1980, que colocou em cena personagens até então discriminados ou ignorados. 

A família escrava foi alvo dos mais graves preconceitos quanto a sua forma de se 

organizar e também quanto à veracidade de sua existência. Essa abordagem colocou em 

xeque a visão tradicional de que os escravos não constituíam família estável
1
, sendo 

suas uniões simples acasalamentos para a satisfação de necessidades exclusivamente 

sexuais, como afirmou Mattoso,
2
 em seu estudo sobre a Bahia do século XIX. Ainda 

segundo esta autora, a estabilidade da vida familiar do escravo era praticamente 

inexistente. 

Os primeiros esforços de análise das relações familiares entre os escravos foram 

realizados por historiadores norte-americanos. Na década de 1970, surgem trabalhos 

criticando a vertente historiográfica que negava a existência de relações familiares entre 

os indivíduos escravizados, destacando-se os estudos realizados por Eugene D. 

Genovese
3
  e Hebert Gutman

4
. Através da utilização de fontes qualitativas e 

demográficas, as novas interpretações demonstraram que os cativos constituíram 

famílias e laços de parentesco com a população livre, liberta e cativa. Estes estudos 

sobre os arranjos familiares dos escravos da América inglesa tiveram grande 

repercussão sobre os historiadores da escravidão no Caribe e no Brasil.
5
 

O surgimento de estudos tendo como base registros paroquiais mostrou uma 

faceta da escravidão que parecia ser incompatível com a violência intrínseca do sistema 

escravista. Os cativos constituíam famílias estáveis, fosse como maneira de satisfazer 

suas necessidades sexuais, como estratégia de sobrevivência ou simplesmente, num 

mundo desumanizado, experimentar a sensação humana de ter filhos, criá-los e vê-los 

crescer. Dividida durante muito tempo entre o escravo coisificado, violentado, submisso 

e o escravo rebelde, pronto a fugir ou a investir contra seus algozes, a historiografia vem 

                                                
1 Ver: SILVA, Carla Lediane Loschi da. A família escrava na vila de Barbacena e seus termos no final do 

século XVIII e inicio do século XIX (1790-1810). Comunicação apresentada no XVI Encontro Regional 

de História da ANPUH-MG. Belo Horizonte, 20 a 25 de julho de 2008. 
2 Ver:  MATTOSO, Kátia M. De Q. Ser Escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
3 GENOVESE, Eugene. A terra prometida: o mundo que os escravos criaram. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1988. 
4 GUTMAN, Herbert G. The black family in slavery and freedom (1750-1925). Nova Iorque: Pantheon 

Books, 1976. 
5 Ver: FRANCISCO, Raquel Pereira. Laços da senzala, arranjos da Flor de maio: relações familiares e 

de parentesco entre a população escrava e liberta – Juiz de Fora (1870-1900). Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal Fluminense, Departamento de História, 2007. 
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descobrindo que o cativo, uma vez privado de sua liberdade e nos momentos em que a 

rebeldia era severamente punida, construía estratégias que alargavam seu espaço de 

sobrevivência e permitiam viver seu cotidiano em condições mais propícias. Casar, ter 

filhos, batizá-los, chorar sua morte quando esta se antecipava à sua própria, eram ações 

comuns à vida de muitos escravos
6
. 

Muitos estudos apontam que a família escrava era, ora um elemento pacificador, 

ora um elemento desagregador do sistema escravista. Há vários fatores que reforçam 

estas ideias. As afinidades criadas entre escravos e seus donos, como aquela criada entre 

a ama de leite e o filho do seu proprietário, mostram que a naturalização da escravidão e 

do ser escravo vinha dos dois lados. A senzala propiciava laços de afinidade 

consangüíneos ou não. Essas redes de contato, por um lado, supõem que uns cuidariam 

dos outros e assim se criaria um lugar menos inóspito para viver o resto das vidas com 

um mesmo senhor, facilitando a sua sobrevivência e a vigilância do capataz do seu 

senhor. Novas crias, novas afinidades, vínculos e sentimentos de pertença. Sob outro 

ponto de vista, as famílias escravas eram tidas como potencialmente formadoras de 

rebeliões e fugas, pois eram um mecanismo pelo qual se criavam vínculos entre 

escravos contra o seu senhor. A conivência ou não do senhor em relação às uniões entre 

seus escravos e entre estes e de outras escravarias é discutível e particular à realidade de 

cada um dos grupamentos cativos
7
. 

Um dos pioneiros dos estudos demográficos no Brasil sobre a vida familiar dos 

escravos foi Robert Slenes. Segundo ele, os homens e as mulheres presos ao cativeiro 

possuíam sonhos, esperanças e recordações
8
. Entretanto, Robert Slenes salienta que as 

abordagens que buscam resgatar os escravos enquanto sujeitos históricos não 

pretendem, como afirmaram alguns estudiosos, negar o caráter violento e cruel da 

escravidão.  

De acordo com a abordagem de Slenes
9
, a família escrava era uma faca de dois 

gumes, pois, por um lado, possibilitava aos mancípios uma autonomia maior dentro do 

cativeiro ao permitir que os casais, com ou sem filhos, pudessem ter um espaço 

                                                
6 FERNANDES, Edson. Família escrava numa boca do sertão. Lençóes, 1860-1888. Revista de História 

Regional 8(1): 9-30, Verão 2003. 
7 Ver: GONTIJO, Raquel Carvalho. Famílias escravas do arraial de Nossa Senhora de Bom Despacho, 

Minas Gerais, c.1880 a c. 1900. III Conferência Internacional em História Econômica & V Encontro de 

Pós-graduação em História Econômica. Brasília, 23 e 24 de setembro de 2010. 
8 Ver: SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: Esperanças e recordações na formação da família 

escrava. Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
9 SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: Esperanças e recordações na formação da família escrava. 

Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p.45. 
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reservado, o controle sobre o fogo (alimentação), a possibilidade de ter acesso a um 

pequeno pedaço de terra para cultivar e, por outro lado, ela se transformava em um 

mecanismo de controle para os senhores, uma vez que estabelecidos laços familiares e 

de parentesco pelos escravos a possibilidade de fugas e revoltas diminuíam.
10

 

Conforme o exposto, a família cativa não satisfazia totalmente nem aos 

interesses dos senhores e nem aos dos escravos. Ambas as partes tinham que ceder em 

determinados pontos para que seus objetivos fossem satisfeitos. Era uma relação de 

ganhos e perdas, sem deixar de ser hierarquizada, na qual os senhores abdicavam de seu 

desejo de controle total sobre a escravaria e os cativos tornavam-se reféns de seus laços 

parentais
11

. 

Para Slenes, a constituição de relações familiares e de parentesco entre os 

cativos dentro das unidades produtivas foi de fundamental importância para que eles 

deixassem de ser “perdidos uns para os outros” e se encontrassem. Segundo ele, a 

família cativa 

 
Contribuiu decisivamente para a criação de uma ‘comunidade’ escrava, dividida até 

certo ponto pela política de incentivos dos senhores, que instaurava a competição por 

recursos limitados, mas ainda assim unida em torno de experiências, valores e memórias 

compartilhadas.12  

 

 

Nos estudos desenvolvidos por Manolo Florentino e José Roberto Góes
13

 para a 

região agro-fluminense, no período de 1790-1830, a família escrava é entendida como 

um mecanismo que estabelecia a “paz nas senzalas”. Eles argumentam que a entrada 

constante de estrangeiros criava um clima de tensão dentro das escravarias e que a 

instituição de relações familiares trazia a paz para o interior da mesma. Este clima de 

tensão era favorecido devido à entrada de cativos de etnias diferentes. Para esses 

autores, o cativeiro “(...) não era, em princípio, a tradução de um nós. Reunião forçada e 

                                                
10 Ver também: FRANCISCO, Raquel Pereira. Laços da senzala, arranjos da Flor de maio: relações 

familiares e de parentesco entre a população escrava e liberta – Juiz de Fora (1870-1900). Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Departamento de História, 2007. 
11 Ver: FRANCISCO, Raquel Pereira. Laços da senzala, arranjos da Flor de maio: relações familiares e 

de parentesco entre a população escrava e liberta – Juiz de Fora (1870-1900). Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal Fluminense, Departamento de História, 2007. 
12 SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: Esperanças e recordações na formação da família escrava. 

Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p.47-48. 
13 Ver: FLORENTINO, Manolo. e GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico 

atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 
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penosa de singularidades e dessemelhança, eis como melhor se poderia caracterizá-

lo”.
14

  

Para que houvesse um “nós” dentro do cativeiro, era necessário o 

estabelecimento de laços diversos de solidariedades e os arranjos familiares foram um 

dos mecanismos encontrados pelos escravos para a construção desse “nós”. Era uma 

busca contínua, uma vez que a entrada de “estrangeiros” era uma realidade constante 

das unidades produtivas, pelo menos até a extinção do tráfico internacional, em 1850.
15

.  

Slenes, de um lado, e Florentino e Góes, de outro, divergem sobre vários 

aspectos do significado da família e do parentesco entre os escravos. Na abordagem de 

Florentino e Góes, a família escrava instaurava a paz no seio das escravarias, mesmo 

que esse clima de paz fosse desestabilizado pela constante entrada de africanos através 

do tráfico internacional de cativos. Esses laços revertiam-se em uma renda política para 

os senhores, que passavam a ter uma escravaria pacificada. Na análise de Slenes, esses 

laços familiares e de parentesco significam a transformação dos escravos em “reféns” de 

seus próprios desejos, sonhos, uma vez que eles ficavam mais vulneráveis aos mandos e 

desmandos dos senhores, porque passavam a ter algo a perder (suas relações familiares 

e de parentesco). Porém, a família escrava não se constituía em um meio de pacificação 

da escravaria, pois as expectativas, as experiências e a criação de uma identidade entre 

os escravos em torno dela contribuíam para desestabilizar o regime escravista. Em 

suma, a família escrava era uma faca de dois gumes.
16

  

Segundo Sheila de Castro Faria
17

, um dos pontos de grande divergência entre os 

estudiosos da escravidão atualmente é se a vida em cativeiro entre indivíduos de 

diferentes etnias contribuiu para o estabelecimento de “comunidades com identidades e 

solidariedade”, ou se a dificuldade de se produzir um “nós” dentro das unidades 

escravistas fez da dissensão um freio ao estabelecimento de “alianças que lhes dessem 

maior força no embate com os senhores”. 

                                                
14 FLORENTINO, Manolo. e GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico 

atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, p.32-35. 
15

 Ver: FRANCISCO, Raquel Pereira. Laços da senzala, arranjos da Flor de maio: relações familiares e 

de parentesco entre a população escrava e liberta – Juiz de Fora (1870-1900). Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal Fluminense, Departamento de História, 2007. 
16

 FRANCISCO, Raquel Pereira. Laços da senzala, arranjos da Flor de maio: relações familiares e de 

parentesco entre a população escrava e liberta – Juiz de Fora (1870-1900). Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal Fluminense, Departamento de História, 2007, p.19. 
17 FARIA, Sheila de Castro. Identidade e comunidade escrava: um ensaio. Tempo. Niterói, n. 22; 122-

146, jan. 2007, p.124. 
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Nesse ponto, novamente podemos constatar divergências entre as interpretações 

de Robert Slenes e Florentino e Góes. Slenes
18

 discorda da perspectiva interpretativa 

desses autores de que o estado de guerra presente dentro das escravarias, devido às 

diferenças étnicas e culturais, teria dificultado a construção de solidariedades e 

afinidades no sudeste escravista da primeira metade do século XIX. Segundo Slenes, a 

grande maioria dos cativos que vieram para o Sudeste brasileiro no início do oitocentos 

era proveniente de regiões “falantes de língua bantu”, e que possuíam traços religiosos e 

culturais semelhantes. Devido a isso, dentro dos cativeiros do Sudeste a possibilidade de 

solidariedades e sociabilidades seria maior do que a dissensão. 

Em sua análise, Hebe Mattos
19

 percebeu mais a dissensão do que o 

estabelecimento de laços de solidariedades e sociabilidades entre os escravos. Mas sua 

argumentação sobre a dissensão entre os escravos difere da postulada por Florentino e 

Góes. Para Mattos, foi a disputa por recursos materiais e sociais dentro do cativeiro que 

fez com que os mancípios que tinham acesso a esses bens se afastassem dos seus 

parceiros e se aproximassem do mundo dos livres. Dessa forma, os escravos não 

conseguiram criar comunidades, nem mesmo depois de 1850, com a decretação do fim 

do tráfico Atlântico. Segundo a autora, o tráfico interno que substituiu o internacional 

possuía o mesmo efeito, o de introduzir “estrangeiros” e de gerar tensões no seio da 

comunidade já estabelecida. Para Mattos, as “relações comunitárias, forjadas sobre a 

base da família e da memória geracional, antes que conformar uma identidade escrava 

comum”
20

  criavam a possibilidade de os escravos mais antigos dentro da unidade 

produtiva se diferenciarem dos mais novos desprovidos de laços parentais e de 

sociabilidades dentro do cativeiro. A família e a comunidade escravas “não se 

afirmaram como matrizes de uma identidade negra alternativa ao cativeiro, mas em 

paralelo com a liberdade”.
21

 

De acordo com Sheila de Castro Faria,
22

 há um certo consenso entre os 

historiadores de que as relações familiares e de parentesco – consanguíneo e ritual – 

                                                
18 SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: Esperanças e recordações na formação da família escrava. 
Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p.142-143 
19 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, 

Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 
20 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, 

Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.126. 
21 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, 

Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.127. 
22 FARIA, Sheila de Castro. Identidade e comunidade escrava: um ensaio. Tempo. Niterói, n. 22; 122-

146, jan. 2007, p.22. 
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instauravam a comunidade entre a população escrava e a “geração de identidades de 

grupo”. Para a autora, os escravos brasileiros formaram comunidades, não apenas entre 

os escravos das grandes unidades, mas também entre os de propriedades menores, uma 

vez que os laços de parentesco podiam se dar entre mancípios de unidades de senhores 

diferentes. Entretanto, ela reconhece que os cativos de grandes senhores tinham mais 

chances de constituírem uniões estáveis do que os de pequenas unidades. 

O que se pode perceber é que a família escrava  assumia um sentido político, 

uma vez que se reproduzia através de laços parentais não somente consanguíneos.
23

 A 

família cativa se tornou uma estratégia não só de sobrevivência, como também traço da 

manifestação escrava no sentido de minar a escravidão fazendo parte da ordem que a 

sustentava. É esta característica que faz com que alguns autores deem a ela o distintivo 

de resistência escrava. 
24

 

A família escrava ainda podia representar uma variável fundamental quanto à 

proximidade da família senhorial para o acesso à alforria, de certa maneira era quase 

uma precondição. Isto porque a maioria dos senhores dispunha do código paternalista de 

domínio escravista, era assim que o poder senhorial transformava em concessão 

qualquer ampliação do espaço de autonomia no cativeiro. Dessa forma a família escrava 

também se transformava em concessão senhorial. 
25

 

Segundo Hebe Matos, ao contrário do que se poderia esperar, num contexto de 

escassez de mão-de-obra, as alforrias se multiplicaram ao longo da segunda metade do 

século XIX. Para ela, 

 

Há o fato de que a instituição escravista sofria uma perda progressiva de legitimidade. 
Mas há também a circunstância de que se tornava perigoso, para os senhores, frustrar as 

expectativas do trânsito para a liberdade dos próprios cativos. (...) Pelo menos no meio 

rural, a constituição da família escrava quase sempre tinha como pressuposto a 

possibilidade de alforria. Nesse sentido, raramente o objetivo da alforria aparecia como 

                                                
23

 Para Antônio Manuel Hespanha, a família é entendida como uma “comunhão alargada de pessoas e de 

bens”. Segundo ele, se a família, em sentido estrito, engloba apenas os que se encontram sujeitos aos 

poderes do mesmo paterfamilias, já em sentido lato, abarca todas as pessoas relacionadas pela geração 

(agnados) ou pela afinidade (cognados), ligando-as por laços morais e jurídicos. Ver: HESPANHA, 
Antônio Manuel. Carne de uma só carne: para uma compreensão dos fundamentos histórico-

antropológicos da família na época moderna. Análise Social, vol.xxviii(123-124), 1993 (4.°-5.°), 951-

973. 
24 CARDOSO, Rosilene Costa. Manifestações escravas. In: Anais do II Colóquio do LAHES – Micro 

História e os caminhos da História Social. UFJF: Juiz de Fora: 2008, p.7. 
25 Ver: CASTRO, Hebe Maria de Mattos. Laços de família no final da escravidão. In: ALENCASTRO, 

Luiz Felipe de. História da vida privada no Brasil: Império, a corte e a modernidade nacional. p 354-355 ; 

CARDOSO, Rosilene Costa. Manifestações escravas. In: Anais do II Colóquio do LAHES – Micro 

História e os caminhos da História Social. UFJF: Juiz de Fora: 2008, p.9. 
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um projeto individual. Na verdade, o trânsito só se completava quando todo o grupo 

perdia os elos de ligação com o cativeiro.26 

 

 

Atualmente, a relevância da família escrava na historiografia se relaciona às 

estratégias de constituição de redes de solidariedade e resistência no cativeiro. Assim, a 

família escrava se torna um locus importante de tensões, na perspectiva do controle 

social por parte da casa-grande e na conquista de regalias pela senzala
27

. Trata-se de 

uma relação entre desiguais, mas que impunha limites à ação senhorial de livre 

disponibilidade sobre seus escravos, passando a enfrentar a oposição dos laços 

conjugais juridicamente construídos e da solidariedade comunitária. 
28

  

A segunda metade do século XIX foi marcada por profundas mudanças na 

sociedade brasileira. O país passou por um processo de redefinição das relações 

escravistas, resultantes da extinção do tráfico Atlântico, da promulgação da Lei de 

Terras e da aceleração do tráfico inter/intraprovincial, contribuindo direta ou 

indiretamente para o enfraquecimento e a perda de legitimidade da escravidão
29

. Esta 

transição gradual do trabalho escravo para o trabalho livre foi constatada pelo 

naturalista Luiz Agassiz, que viajou pelo Brasil entre os anos de 1865 e 1866: “Verdade 

é que se aproxima já do fim; que recebeu o seu golpe mortal; mas a morte natural da 

escravidão, ainda, assim, é uma doença lenta que consome e destrói o corpo que ela 

ataca”
30

.   

Em estudo sobre a política da escravidão no Império, Parron
31

 afirma que a 

última face desta, na era pós tráfico Atlântico, consistia em favorecer a migração de 

escravos para os ramos que ofereciam maiores recursos aos cofres públicos, no que 

desempenharam papel crucial o tráfico interprovincial e a evasão induzida de escravos 

urbanos para as fazendas.  

                                                
26

 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, 

Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.360-361. 
27 Ver: PAULA, Juliano Tiago Viana de. Redes de solidariedades entre os escravos da Freguesia de São 

Tomé das Letras (1841-1883). História e-História,  ISSN 1807-1783, 2009. 
28 Ver: GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Famílias escravas em Minas Gerais nos inventários e 

registros de casamento. VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, nº 37: p.184-207, Jan/Jun 2007. 
29 Ver: DELFINO, Leonara Lacerda. A família negra na Freguesia de São Bom Jesus dos Mártires: 

incursões em uma demografia de escravidão no Sul de Minas (1810-1873). Dissertação (Mestrado em 

História) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010, p.22-23. 
30 Ver: AGASSIZ, Louis; AGASSIZ, Elizabeth Cary. Viagem ao Brasil: 1865-1866. Tradução e notas 

de Edgar Süssekind de Mendonça. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2000, p.589. 
31 Ver: PARRON, Tâmis Peixoto. A política da escravidão no Império do Brasil: 1826 – 1865. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p.225. 



16 

 

 

Todas essas alterações não poderiam deixar de serem percebidas na maior 

província escravista do Império. Minas Gerais tinha como sustentáculo de sua economia 

a agricultura mercantil de subsistência, com grande dependência do braço escravo, cuja 

produção  se voltava tanto para o autoconsumo, quanto para o mercado interno, seja 

dentro ou fora da Província. A grande população de cativos alocados nessa atividade 

econômica originava-se não somente do tráfico, mas da possibilidade de reprodução dos 

cativos no interior das escravarias
32

. De acordo com Paiva e Godoy
33

, tomando como 

referencial a distribuição dos proprietários de escravos segundo o tamanho da 

propriedade cativa, é lícito afirmar que o escravismo mineiro se baseava nas pequenas e 

médias posses. 

Para Bergad, a história da escravidão em Minas Gerais é singular por dois 

motivos:  

 

Em primeiro lugar, é bastante possível que tenha sido o único sistema escravagista da 

América Latina e do Caribe a fazer uma transição adequada de estruturas econômicas de 

monocultura de exportação para uma economia diversificada e predominantemente 

voltada para os mercados internos. Por meio dessa transformação, o trabalho escravo 

não apenas se manteve como elemento central da economia e da sociedade, mas a 

população escrava se expandiu firmemente. O primeiro censo nacional brasileiro, 

realizado em 1872, revelou que a província tinha mais escravos do que qualquer outra 
região brasileira e que a população de escravos havia dobrado desde 1819. A dinâmica 

do crescimento da população escrava é o segundo aspecto que torna a história de Minas 

Gerais tão incomum. Comprovações documentais bastante evidentes demonstram que o 

impressionante aumento demográfico dos escravos de Minas durante o século XIX 

resultou em grande parte da reprodução natural, e não da importação da África por meio 

do comércio escravagista. Não existe nenhum outro exemplo conhecido de qualquer 

sociedade escravagista de grande porte na América Latina e no Caribe em que isto tenha 

ocorrido, e há muitíssima probabilidade de que este seja um exemplo único na história 

da escravidão no Brasil34. 

 

 

Desta forma, com o propósito de contribuir para o avanço dos estudos sobre a 

escravidão em Minas Gerais, em especial aos que se dedicam à compreensão dos 

significados político e social da família escrava, o objeto de nosso estudo se fundamenta 

nas relações sociais estabelecidas entre cativos e destes com seus senhores e demais 

livres, definidas a partir da celebração dos sacramentos do batismo e do matrimônio e 

                                                
32

 Ver: LIBBY, Douglas. Transformação e trabalho em uma Economia escravista: Minas Gerais no 

século XIX. São Paulo: Brasiliense,1988. 
33

 PAIVA, Clotilde Andrade; GODOY, Marcelo Magalhães. Território de contrastes: economia e 

sociedade das Minas Gerais do século XIX. Anais do X Seminário sobre a Economia Mineira. Belo 

Horizonte, UFMG/CEDEPLAR, 2002, p.50. 
34 BERGAD, Lair. Escravidão e História Econômica. Demografia de Minas Gerais. 1720-1888. Bauru: 

EDUSC, 2004, p.21. 
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através da análise dos registros de óbito, ocorridos na Freguesia do Divino Espírito 

Santo do Lamim,  no período compreendido entre os anos de 1859 a 1888. 

Ao escolhermos a Freguesia do Lamim para nossa investigação, levamos em 

conta a sua tipicidade. Como a maioria das freguesias mineiras da segunda metade do 

século XIX, ela se encontrava em uma área de periferia da Plantation. Possuía uma 

economia voltada para a agricultura de subsistência, sendo milho, feijão, toucinho e 

aguardente seus principais produtos; o excedente de sua produção era comercializado 

nos mercados de Ouro Preto e do Rio de Janeiro; sua população cativa estava 

distribuída em pequenas e médias escravarias. Essas características configuram uma 

economia camponesa, sendo o camponês aqui entendido à partir da definição de Sônia 

Souza: 

Aquele que possuía qualquer tipo de vínculo com a terra, sendo seu proprietário legal, 

ou não, de forma que pudesse desfrutar de certa autonomia em relação ao grande 

fazendeiro e cuja produção agrícola era destinada à reprodução de sua unidade 

produtiva e ao abastecimento familiar. No entanto, não descarto a possibilidade de 

utilização de uma força de trabalho adicional, podendo ela, ser constituída por 
trabalhadores livres e pela posse de alguns poucos escravos.35 

 

 

 Sendo assim, ao analisarmos a Freguesia do Lamim, estaremos, respeitadas as 

particularidades de cada localidade, em contato com a realidade das demais freguesias 

mineiras.  

Outro fator que nos chamou a atenção foi a dinâmica político-administrativa de 

Lamim, no que se refere à sua inserção em determinados espaços regionais
36

 de Minas 

Gerais. Desde a criação do distrito, em 1768, até 1790, Lamim fazia parte do termo de 

São José Del Rei; a partir dessa data, o distrito se vinculou ao termo de Queluz, sendo 

ambos os termos pertencentes à Comarca do Rio das Mortes. Em 1831, o termo da Vila 

de Queluz e seus distritos passaram a pertencer à Comarca de Ouro Preto. Em 1872, foi 

criada a Comarca de Queluz, ficando a Freguesia do Lamim submetida à sua influência. 

                                                
35

 SOUZA, Sônia Maria de. Terra, família, solidariedade...estratégias de sobrevivência camponesa no 

período de transição - Juiz de fora (1870-1920).Niterói: ICHF/UFF, 2003. (Tese de Doutoramento), p.16. 
36

 Segundo Pérola Goldfeder , citando Ademir Gebara, “como categoria de análise, região é uma 

unidade que compreende diversas características, podendo ser utilizada para designar diversos níveis 

dentro de uma taxonomia. Sendo assim, uma região pode designar tanto uma fração do Estado nacional 

como um agrupamento de municípios que tenham em comum características econômicas, culturais e/ou 

geográficas. A definição desse termo, portanto, não é alvo de consenso: varia de acordo com a 

perspectiva teórica adotada para analisar determinado fenômeno espacial”. Ver: GEBARA, Ademir; 

MARTINS, Paulo; BRUIT, Hector; LANNA, Ana Lúcia (orgs.). História regional: uma discussão. Apud 

CASTRO, Pérola Maria Goldfeder e. Minas do Sul: visão corográfica e política regional no século XIX. 

Dissertação (Mestrado) – UFOP - Programa de Pós-graduação em História, 2012. 
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Por essa dinâmica e por sua posição geográfica, Lamim se tornou, ao longo do século 

XIX, uma área de fronteira entre Centro (aqui entendido pelo espaço constituído pela 

capital da Província e seu entorno) e Zona da Mata, onde é possível perceber, ao mesmo 

tempo, a centralidade de Ouro Preto e do Rio de Janeiro. 

Quanto ao recorte temporal proposto, iniciamos com a elevação do Distrito de 

Lamim à categoria de paróquia e freguesia, ocorrida em 1859, data das primeiras 

anotações paroquiais e alguns anos após o fim do tráfico internacional de escravos, 

encerrando no ano de 1888, da lei Áurea e do fim da escravidão no país. 

Diante do tema exposto, as questões fundamentais que se colocam são as 

seguintes: Qual o padrão de casamento escravo se sobressaiu em Lamim? Ocorreram 

casamentos entre escravos de diferentes proprietários?  Quem eram as testemunhas dos 

matrimônios? Qual padrão de compadrio escravo predominou na freguesia? Seriam os 

senhores escolhidos como padrinhos? Quem eram os padrinhos e madrinhas? Qual o 

percentual de filhos legítimos e ilegítimos? Como os escravos se utilizaram do ritual 

fúnebre católico? Quais as influências da prática do “bem morrer”, ditado pela Igreja, 

no universo espiritual e social dos cativos? A família escrava reforçava ou contribuía 

para dissolver o domínio dos senhores? 

No intuito de buscar as respostas para as questões acima colocadas, foram 

consultados os registros paroquiais da Freguesia, registros civis cartoriais, listas 

nominativas, a relação de escravos do distrito do Lamim para o ano de 1866 e os 

Recenseamentos Gerais do Brasil Império, de 1872. 

Sendo as fontes paroquiais testemunhos demográficos por excelência
37

, os 

estudos feitos à partir dos registros de batismo, casamento e óbito são fundamentais 

para o processo de reconstituição de famílias e das relações de  parentesco. Analisando 

a importância histórica dos registros paroquiais, Maria Luiza Marcílio conclui que: 

 
A cobertura universal da população nos Registros Paroquiais brasileiros é, pois, a 

primeira grande característica positiva dessa documentação serial. A segunda 

característica especial e única é o seu caráter individual e coletivo a um tempo. Cada 

indivíduo é registrado com suas características pessoais e em cada momento vital de sua 
existência; e cada um deles integra uma serie cronológica de eventos, guardados em 

livros especiais e que cobrem uma localidade fisicamente bem demarcada — a 

paróquia. A terceira grande característica desses dados é seu caráter nominativo, o que 

permite identificar cada individuo em sua família, e com suas características pessoais. E 

                                                
37 NADALIN, Sérgio Odilon. A demografia numa perspectiva histórica. Belo Horizonte: ABEP, 1994, 

p.16. 
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por ultimo, os Registros Paroquiais têm seu valor ainda por terem sido efetuados no 

momento mesmo do evento, guardando um caráter serial e cronológico38.  

 

Dada a natureza do trabalho e das fontes utilizadas, buscamos na demografia 

histórica os suportes metodológicos necessários para um estudo da população cativa da 

Freguesia, visando compreender estruturas e comportamentos demográficos dos 

escravos durante a segunda metade do século XIX. 

A narrativa foi construída a partir da trajetória de um casal de escravos: Manoel 

e Eva. Ao escolhermos este casal, especificamente, levamos em conta sua presença nas 

anotações paroquiais. Sejam nos livros de batismo, casamento ou óbito, é possível 

perceber passagens significativas na vida do casal e da família construída por eles.  

Ressaltamos que não se pretendeu, neste trabalho, fazer um amplo relato da 

história de vida desta família. Nem se o quiséssemos, as fontes limitadas, ou melhor 

dizendo, a ausência de fontes, nos impediriam de fazê-lo. Como bem nos lembra João 

Reis, “é claro que a documentação disponível para contar a história de barões do 

Império do Brasil é, em regra, mais copiosa do que aquela relativa a escravos ou 

libertos do mesmo Império”.
39

 

O texto que ora se apresenta está organizado em quatro capítulos. No primeiro, 

será feita uma análise demográfica e econômica da Freguesia do Lamim, apresentando a 

estrutura de posse de escravos. Isso será possível cruzando informações disponíveis nas 

Listas Nominativas de 1831, na relação de proprietários de escravos de 1866 e no 

Recenseamento de 1872. Conheceremos, também, a Fazenda do Morro, local onde 

viveram os nossos protagonistas: Manoel, Eva e filhos. 

No capítulo Dois, trataremos das questões referentes ao casamento escravo: a 

legislação envolvendo o matrimônio, as épocas recomendadas para se casar, o processo 

de escolha dos noivos e o papel das testemunhas na celebração. 

O batismo de crianças filhas de escravas será o assunto abordado no capítulo 

três. Apresentaremos os dados de legitimidade/ilegitimidade, o padrão de compadrio 

encontrado em Lamim e quem eram os padrinhos e madrinhas dessas crianças. 

                                                
38

 MARCÍLIO, Maria Luíza. Os registros paroquiais e a História do Brasil. In: Vária História. Belo 

Horizonte, nº 31, Janeiro, 2004, p.16-17. 
39 REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na 

Bahia do século XIX. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p.17.  
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No quarto capítulo, observaremos o comportamento dos escravos diante da 

morte. O ritual fúnebre, os locais de sepultamento, a apropriação, por parte dos cativos, 

da prática católica do “bem morrer” e as causas de mortalidade entre os escravos.  
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CAPÍTULO 01 – DIVINO ESPÍRITO SANTO DO LAMIM – SÉCULO XIX 

 

Considerações iniciais: 

No século XIX, a ação do governo imperial e dos governos provinciais na busca 

do conhecimento da realidade socioeconômica do país, por meio de informações mais 

substanciais,  gerou a necessidade e a realização de inquéritos populacionais.
40

 Segundo 

Tarcísio Botelho
41

, a conjuntura que se seguiu à independência abriu-se com esforços 

para se conhecer a população do nascente Império do Brasil. A Lei de 20 de outubro de 

1823, que regulamentou os governos das províncias criando os Conselhos Provinciais 

em substituição às Juntas Provisórias de Governo, previu no parágrafo 7º do seu artigo 

24 que se deveria tratar da formação do censo e da estatística das Províncias. 

Ocorreram, nas províncias, diversas tentativas de cumprimento dessa norma, porém, 

sempre acompanhadas de reclamações e desculpas por atrasos e imperfeições dos dados.  

Na Assembleia Provincial Mineira, a primeira lei sobre o levantamento de dados 

populacionais é de 1836, com a determinação de que o arrolamento geral de toda a 

população da província fosse feito a cada decênio. Porém, antes dessa data, já havia 

ações do governo provincial voltadas para a realização de um levantamento 

populacional.
42

 

Na conjuntura político-administrativa desse período, o mapeamento da 

população de Minas Gerais havia assumido especial importância.
43

 O próprio presidente 

da província, em 1831, manifestou o interesse em visualizar a população de forma 

organizada. Em Minas, foram crescentes as exigências para a construção de vias de 

acesso para a circulação de pessoas e para o atendimento de outras demandas da 

                                                
40 CRUZ, Luzia Henrique da. A Freguesia de São Domingos do Prata (MG): Batismo e Compadrio de 

escravos no século XIX. Programa de Mestrado em História Social – USS. Vassouras, 2006, p.16. 
41

 Ver: BOTELHO, Tarcísio R. População e nação no Brasil do século XIX. São Paulo. Tese de 

Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 1998, Cap. 1, p. 21-22. 
42 CHAVES, Edneila Rodrigues. Tendências da Demografia Mineira no século XIX: a estrutura 

populacional da Vila de Rio Pardo. XIII Seminário sobre a Economia Mineira – CEDEPLAR/UFMG. 
Diamantina, 2008, p.2-3. 
43

 Conforme Foucault, “as estatísticas vão revelar pouco a pouco que a população tem uma regularidade 

própria: números de mortos, de doentes, de acidentes, etc.; a estatística revela também que a população 

tem características próprias, e que são irredutíveis aos da família, como as grandes epidemias, a 

mortalidade endêmica, a espiral do trabalho e da riqueza. Revela, finalmente, que através de seus 

deslocamentos, de suas atividades, a população produz efeitos específicos”. Ver: FOUCAULT, Michel. 

A governamentalidade. In: Foucault, Michel. Microfísica do poder. Org., introd., trad. e rev. técnica, 

Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal. p.277-293. 2000. 
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população, que estavam ligadas às da administração, como a necessidade de 

arrecadação de impostos.
44

 

O ponto de partida para a realização de circunstanciado recenseamento de Minas 

Gerais, então a mais populosa província do Brasil, foi dado por ofício do governo 

provincial, destinado aos juízes de paz de todos os distritos mineiros. Para os 

aproximadamente 420 distritos de paz existentes em meados da década de 1830, 

remanesceram 234 listas nominativas, entre elas a de Lamim, do censo realizado em 

1831/32, às quais se somaram mais 8, de outro levantamento efetivado em 1838/40. 
45

 

De acordo com Clotilde Paiva a documentação remanescente do Censo de 1831 é 

satisfatoriamente representativa e apresenta cobertura espacial pouco lacunosa.
46

 

Clotilde Paiva e Marcelo Godoy destacam a importância desse inquérito 

populacional para o reordenamento administrativo iniciado com a independência 

política do Brasil e a conjuntura instável da década de 1830. Segundo eles: 

 

O tamanho, características e distribuição espacial da população eram informações 

essenciais a administração pública. Era imperioso conhecer todas as categorias de 
indivíduos aptos a participar dos processos eleitorais, passíveis de se tornarem 

contribuintes do fisco e disponíveis para o recrutamento militar. Os projetos internos de 

colonização de novos espaços geográficos dependiam do conhecimento da população 

em condições de migrar; as iniciativas de promoção da educação fundavam-se na 

determinação da população em idade escolar; as políticas de desenvolvimento 

econômico baseavam-se, dentre outros aspectos, no conhecimento da estrutura 

ocupacional em geral e do mercado de trabalho escravo em particular.47 

 

Neste capítulo, procuramos reconstituir alguns traços demográficos e 

econômicos da localidade do Divino Espírito Santo do Lamim para o século XIX, tendo 

como fontes a Lista Nominativa do Districto do Lamim de 1831, os registros paroquiais 

de terras de 1854/5, a relação de escravos de 1866 e os dados disponíveis para a 

localidade no Recenseamento de 1872. Nessa reconstituição, buscamos responder, ainda 

que parcialmente, algumas questões, como: Qual a localização de Lamim ? Como era a 

                                                
44 CHAVES, Edneila Rodrigues. Tendências da Demografia Mineira no século XIX: a estrutura 

populacional da Vila de Rio Pardo. XIII Seminário sobre a Economia Mineira – CEDEPLAR/UFMG. 
Diamantina, 2008, p.2. 
45 PAIVA, Clotilde Andrade. População e economia nas Minas Gerais do Século XIX. São Paulo: 

FFLCH-USP, 1996. Tese de doutorado, p.49-50. 
46 PAIVA, Clotilde Andrade; GODOY, Marcelo Magalhães. Território de constrastes: economia e 

sociedade das Minas Gerais do século XIX. X Seminário sobre a Economia Mineira. Diamantina: 2002, 

p.5. 
47 PAIVA, Clotilde Andrade; GODOY, Marcelo Magalhães. Território de constrastes: economia e 

sociedade das Minas Gerais do século XIX. X Seminário sobre a Economia Mineira. Diamantina: 2002, 

p.4. 
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distribuição de terras na localidade ? Qual era a sua principal atividade econômica ? 

Qual o percentual de livres e escravos na população? Como estava distribuída a 

população, levando-se em conta a idade e o sexo ? Qual a origem da população escrava 

de Lamim ? Qual o tamanho das escravarias ? Em que se ocupavam os chefes de família 

? Quais os percentuais de casados, solteiros e viúvos ? Houve crescimento ou 

diminuição da população escrava ao longo do século XIX ? 

Num intervalo de 41 anos, pudemos perceber a sua dinâmica populacional e a 

significativa presença escrava na formação do município. Não se tratou, aqui, da 

elaboração de um quadro demográfico completo de Lamim, mas de um apanhado de 

informações que nos ajudará a compreender, em especial, traços da parcela cativa de 

sua população. 

Antes de iniciarmos a análise demográfica propriamente dita, julgamos válido 

apresentar um breve histórico do município, com o intuito de melhor esclarecer o 

espaço por nós estudado, como sua formação inicial, localização e sua inserção em 

espaços regionais da Província de Minas Gerais. 

 

Breve Histórico 

Localizado na Zona da Mata Mineira, o município de Lamim está a 160 Km de 

Belo Horizonte. Seu território é cortado pelo rio Piranga e pelo ribeirão do Lamim, 

afluentes da bacia do Rio Doce. Sua posição geográfica, situada numa área fronteiriça 

entre três regiões de Minas: Mata, Central e Campo das Vertentes, como podemos 

observar no Mapa 01, faz com que o município receba influência das principais cidades 

de cada região
48

. 

 

 

 

                                                
48 Essa influência pode ser percebida na subordinação de Lamim aos órgãos institucionais jurídicos e da 

administração mineiros. Da região Central, o município está subordinado, além da capital, à Comarca de 

Conselheiro Lafaiete e de sua Superintendência Regional de Ensino. Da Zona da Mata, além de dela fazer 

parte, subordina-se à Viçosa nas questões burocráticas ligadas ao Meio Ambiente (IEF). Do Campo das 

Vertentes, na área de saúde, está sob a jurisdição de Barbacena, através da Diretoria Regional de Saúde. O 

mesmo ocorre, de forma idêntica, com o município de Rio Espera; de forma semelhante, com os 

municípios de Senhora de Oliveira, Cipotânea e Catas Altas da Noruega. 
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Mapa 01 - Localização de Lamim em Minas Gerais: 

 

Fonte: (Adaptado de)Wikipédia.org. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Lamim 

 

 

Essa ligação de Lamim com centros urbanos localizados “fora” da Zona da Mata 

tem suas origens no século XVIII e XIX. Desde a criação do distrito, em 1768, até 

1790, Lamim fazia parte do termo de São José Del Rei; à partir dessa data, o distrito se 

vinculou ao termo de Queluz, sendo ambos os termos pertencentes à Comarca do Rio 

das Mortes (Ver Mapa 02). Em 1831, o termo da Vila de Queluz e seus distritos 

passaram a pertencer à Comarca de Ouro Preto (Ver Mapa 03). Em 1872, foi criada a 

Comarca de Queluz, ficando a Freguesia do Lamim submetida à sua influência. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lamim
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Mapa 2 - Minas Gerais em 1821 – Fronteiras das Comarcas e localização dos distritos municipais 

 
Fonte: BERGAD, Lair. Escravidão e História Econômica. Demografia de Minas Gerais. 1720-1888. Bauru: EDUSC, 2004, p.38 

(Adaptado). 

 

 

 

Mapa 3 - Minas Gerais em 1833 – Fronteiras das Comarcas e localização dos distritos municipais 

 
Fonte: BERGAD, Lair. Escravidão e História Econômica. Demografia de Minas Gerais. 1720-1888. Bauru: EDUSC, 2004, p.39 

(Adaptado). 
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Da mesma maneira que muitos outros municípios mineiros, Lamim também 

surgiu durante o período em que a mineração era o centro da economia.  A busca por 

riquezas minerais trouxe até a região, que daria lugar ao território laminense,  três 

portugueses que iniciaram o processo de ocupação e exploração.  Pedro José da Rosa, 

Francisco Souza Rego e José Pires Lamim eram naturais da Ilha de São Miguel, 

localizada no arquipélago dos Açores
49

. 

No dia 31 de Maio de 1710, partiram do Arraial de Itaverava com o propósito de 

chegar até o Rio Piranga e explorar as terras da outra margem. Se instalando no local 

onde hoje se encontra a sede do município, os portugueses conseguiram estabelecer 

relações de amizade com os nativos indígenas do lugar, tanto que Pedro José acabou se 

casando com a filha de um chefe indígena. Francisco Souza Rego era casado em 

Portugal e , passados alguns anos, já instalado no lugar, mandou trazer sua esposa. José 

Pires Lamim se manteve solteiro, vindo a falecer ainda moço, em torno de 25 anos. Em 

homenagem ao amigo, Souza Rego deu o nome de Lamim à sua fazenda e ao ribeirão 

que cortava suas terras, para imortalizar a memória de seu companheiro
50

. 

Somente após dez anos é que os primeiros exploradores conseguiram encontrar 

ouro em suas terras.  O prof. Duarte
51

 relata o acontecimento, protagonizado por Souza 

Rego, que se tornou um fazendeiro rico e influente: 

Acontecendo que n'uma manhã lhe faltasse a água em consequencia da grande torrente, 
occasionada por uma tempestade de chuva que desbarrancou parte da banqueta do rêgo, 

e indo elle mesmo ver a cauza; vio felizmente o ouro em quantidade; ficando 

surprehendido com o feliz sucesso;  e logo tratou de apanhar o que pode e depois 

continuou a lavrar o terreno, ajuntando uma bôa porção de ouro52. 

 

A notícia da descoberta de ouro nos terrenos de Souza Rego chegou logo a seus 

vizinhos, que trataram logo de explorarem o metal em diversos pontos. Após quarenta 

                                                
49 Ver: NOGUEIRA, Luiz Fernando V. Ouro e Fé: as origens do município de Lamim – MG. História e-

História.  ISSN 1807-1783, 2010, p. 1-2.  
50  Ver: DUARTE, João Francisco de Medeiros. História do Lamim. In: NOGUEIRA, Luiz Fernando V. 

Ouro e Fé: as origens do município de Lamim – MG. História e-História. ISSN 1807-1783, 2010, p. 2-3. 
51

 O manuscrito do Prof. João Francisco Medeiros Duarte é difícil de ser enquadrado numa determinada 

categoria historiográfica, estando, a meu ver, mais próximo de um relato de memória, porém, sem citação 

de qualquer fonte. Creio que ele colocou no papel tudo aquilo que ouviu sobre a história de Lamim até 

1898, ano de redação do manuscrito. 
52 Ver: DUARTE, João Francisco de Medeiros. História do Lamim: Descripção do Districto e outros 

apontamentos. Lamim: manuscrito, 1899, p.11. 
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anos de ocupação, o arraial já era povoado, concentrando-se no entorno da fazenda de 

Souza Rego, com algum comércio e trânsito
53

.   

No ano de 1760, liderados por Francisco de Souza Rego, os habitantes do 

Ribeirão do Lamim e vizinhanças, requereram junto ao bispo de Mariana a licença para 

construir uma capela invocada ao Divino Espírito Santo, santo de devoção do 

português.  A autorização foi concedida em 2 de Julho de 1760. Por determinação de 

Souza Rego, a capela foi construída no local onde fora enterrado José Pires Lamim, no 

centro do arraial, sendo concluída em 1761.
54

 

Em 1768, através de decreto assinado  pelo governador da capitania de Minas, 

Lamim passou a condição de distrito, tendo como linhas limítrofes os distritos de 

Capela Nova, Catas Altas da Noruega e Itaverava. Dividia águas com os distritos de 

Espera e Nossa Senhora de Oliveira, e pelo Rio Piranga abaixo ia até Sete Cachoeiras.
55

 

O distrito do Lamim foi subordinado à Vila de São José Del Rei até o ano de 1790, ano 

em que foi criada a Vila de Queluz, da qual passou a fazer parte.  

 Lamim foi elevado à categoria de Freguesia no ano de 1859, vinculado ao 

município de Queluz. Assim permaneceu até o ano de 1938, passando a ser distrito do 

novo município de Rio Espera. Pela Lei Estadual nº 2764, de 30/12/62, foi elevado à 

categoria de município, instalado em 01/03/1963
56

.  

 

A propriedade da Terra 

Nas Minas Gerais do século XIX, apesar da existência de importantes centros 

urbanos, de um setor de mineração e de muitas pequenas indústrias, a maioria da 

população, tanto escravos como livres, vivia em áreas rurais. Numa economia 

predominantemente rural, a propriedade da terra era um fator determinante da estrutura 

social e da riqueza.
57

 

                                                
53 Ver: DUARTE, João Francisco de Medeiros. História do Lamim: Descripção do Districto e outros 

apontamentos. Lamim: manuscrito, 1899, p.11. 
54 Ver: DUARTE, João Francisco de Medeiros. História do Lamim: Descripção do Districto e outros 

apontamentos. Lamim: manuscrito, 1899, p.12. 
55

 Ver: SENNA, Nelson de. Anuário de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1913, p. 711.  
56  Ver: NOGUEIRA, Luiz Fernando V. Ouro e Fé: as origens do município de Lamim – MG. História e-

História. ISSN 1807-1783, 2010, p.4. 
57 Ver: BERGAD, Lair. Escravidão e História Econômica. Demografia de Minas Gerais. 1720-1888. 

Bauru: EDUSC, 2004, p.120. 
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O Decreto Imperial nº 1318, de 1854, regulamentou a Lei de Terras de 1850. 

Pela norma, o vigário de cada freguesia deveria registrar, em livro específico, todas as 

propriedades de terra pertencentes a particulares, localizadas na sua paróquia. 

Segundo Loureiro e Godoy
58

, cada pároco responderia pelo recolhimento dos 

registros de sua paróquia, cobrando uma taxa pelo número de letras do registro e, em 

seguida, remeteria os códices ao governo. Não havia orientações centrais claras ou um 

modelo de formulário a ser preenchido que resultasse em homogeneidade dos registros 

entre as paróquias. Cada paróquia teria um único escrivão (o próprio pároco ou seu 

escrevente). A qualidade dos documentos é em grande medida dependente do zelo de 

cada pároco. A linguagem na qual os registros são escritos, bem como o conteúdo dos 

mesmos, variam bastante. Praticamente todos os registros de determinada paróquia 

repetem sistematicamente o mesmo formato. Remanescem para a província de Minas 

Gerais 236 códices, referentes a 197 paróquias, contendo o total de 73.899 registros. 

Analisando os registros paroquiais de terras das regiões de Mariana, São João 

Del Rei, Campanha e Parahybuna, Bergad
59

 constatou que, mesmo possuindo históricos 

socioeconômicos distintos, essas regiões apresentaram similaridade na distribuição 

fundiária, com configurações muito restritivas ao acesso à posse da terra. 

Entre os anos de 1840 a 1859, o Distrito do Lamim fazia parte da Freguesia de 

São Gonçalo de Catas Altas da Noruega. Nos registros de terras feitos pelo pároco desta 

freguesia, entre os anos de 1854 e 1855, disponíveis para consulta no Arquivo Público 

Mineiro,
60

 encontramos anotações de 54 propriedades do Distrito do Lamim, conforme 

relação abaixo: 

 
Tabela 1.1 - Relação de proprietários de terra do Distrito do Lamim (1854-1855) 

 

Proprietário Extensão 
João Francisco de Assis + - meia légua LO meia légua NS 

Antônio Baptista da Costa 26 alqueires 

Luis Antônio de Medeiros e Castro 40 alqueires 

Manoel José de Souza Arruda 40 alqueires 

Marcelina Angélica de São José 50 alqueires 

Manoel Dias Lopes 50 a 70 alqueires 

                                                
58 LOUREIRO, Pedro Mendes; GODOY, Marcelo Magalhães. Estrutura fundiária e hierarquia social 

nas Minas Gerais oitocentistas: estudo da apropriação fundiária na província de minas gerais segundo 

uma outra metodologia para o tratamento do primeiro cadastro geral de terras do Brasil, os RPT. 38° 

Encontro Nacional de Economia. Salvador/BA, Dezembro/2010, p.7-8. 
59

 BERGAD, Lair. Escravidão e História Econômica. Demografia de Minas Gerais. 1720-1888. Bauru: 

EDUSC, 2004, p.121. 
60 A documentação faz parte do Fundo Repartição Especial de Terras Públicas – Série Registros de Terras. 

Notação: TP – 1 – 047, Microfilme: TP Rolo 05/Flash 01. 

http://www.anpec.org.br/encontro2010/inscricao/arquivos/000-4f45025e762e5a182273c66cab7e8eff.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2010/inscricao/arquivos/000-4f45025e762e5a182273c66cab7e8eff.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2010/inscricao/arquivos/000-4f45025e762e5a182273c66cab7e8eff.pdf
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José da Guerra Pereira 40 alqueires 

Anna Maria da Guerra e filhos 70 alqueires 

Vicente Lopes de Carvalho 35 alqueires 

João Francisco de Medeiros e Cia 1 quarta 

Joaquim Pereira Ferraz e Silva 30 alqueires 

Narciso José de Almeida 70 alqueires 

Joaquim Jacob Fernandes Fraga 50 alqueires 

Cristóvão Antônio da Rocha 70 e tantos alqueires 

Testamentaria de Eusébia Joaquina 140 alqueires 

Manoel Pereira da Silva 70 alqueires 

Antônio da Guerra Leite 56 alqueires 

David da Guerra Leite 20 alqueires 

José Lopes de Faria 30 alqueires 

Ana Maria de Arruda 26 alqueires 

Manoel Gonçalves de Souza 20 alqueires 

Francisco Vieira de Souza 20 alqueires 

Manoel Martins Condé 30 alqueires 

Manoel de Souza Lima 5 alqueires 

Antônio Pereira 5 alqueires 

Francisco Gomes de Souza 40 alqueires 

Joaquina Francisca Pereira 72 alqueires 

Francisco José Gonçalves 50 alqueires 

Manoel da Costa Pereira 20 alqueires 

Antônio Rodrigues Pereira nc 

Manoel da Cruz Pontevel 2 alqueires 

João José de Barros 2 alqueires 

Cristóvão Dias da Costa 1 quarta 

Antônio Lopes Pereira 1 alqueire e 1 quarta 

José Coelho Gomes 50 alqueires 

Francisco Pinto de Moraes e mais herdeiros 90 alqueires 

Antônio Raimundo da Silva 1 alqueire e 1 quarta 

Manoel Pereira da Silva 6 alqueires 

Manoel Dias de Souza 50 alqueires 

Gabriel José Severino 4 alqueires 

Justino João de Brito 6 alqueires 

Manoel Jacinto Barbosa 8 alqueires 

Francisco Gonçalves Barroso 9 alqueires 

Manoel Antônio Goulart 4 alqueires 

Luciano José de Queirós 30 alqueires 

Eugênio Dias dos Anjos 12 alqueires 

Manoel Pereira da Silva 3 alqueires 

José Francisco dos Reis e mais herdeiros 200 alqueires 

Joaquim Dias Gonçalves 2 alqueires 

Dorothéia Maria da Conceição 8 alqueires 

Francisco Coutinho 3 quartas 

Marianna Cândida de Jesus e mais herdeiros 70 alqueires 

José Lino do Espírito Santo 10 alqueires 

João Gomes da Silva 12 alqueires 
 

Fonte: APM -  Série Registros de Terras. Notação: TP – 1 – 047, Microfilme: TP Rolo 05/Flash 01 
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Acreditamos que esse levantamento dos proprietários de terra do Lamim é 

significativo,  no que se refere à cobertura do território laminense de então. O 

levantamento cobriu uma área total de 1.826,75 alqueires.
61

  Segundo Barbosa
62

, 01 

alqueire mineiro, naquela época, equivalia a 4,84 hectares. Portanto, temos, em hectares, 

um total de 8.841,47 ha. Vale lembrar que esse total se refere somente às terras 

particulares, não sendo computadas as públicas. Para se ter uma ideia, hoje, o território 

de Lamim, um pouco maior do que à época dos registros, possui 11.850 ha. 

Assim como em Mariana e São João Del Rei, a concentração da propriedade da 

terra em Lamim foi marcante. Veja a tabela 1.2: 

 

Tabela 1.2 – Configurações da posse da terra em Lamim – Década de 1850 

 LAMIM    MARIANA  SÃO  JOÃO  DEL REI 

Extensão em 

alqueires 

N º de 

proprietários 

%  Total 

alqueires 

% % Prop.   %  Alqs  % Prop. % 

Alqs 

Até 1  03 5,6 1,25 0,1 6,2 0,1 8,5 0,1 

1,01 a 2  05 9,4 8,5 0,4 6,6 0,2 7,3 0,3 

2,01 a 5 05 9,4 21 1,2 14,2 1,0 15,5 1,1 

5,01 a 10 06 11,4 47 2,6 14,7 2,1 13,6 2,0 

10,01 a 20 06 11,4 104 5,7 16,0 4,5 15,1 4,3 

20,01 a 30 06 11,4 172 9,4 8,0 3,8 8,3 4,0 

30,01 a 50 10 18,8 445 24,4 10,0 7,6 10,2 7,7 

50,01 a 100 10 18,8 688 37,6 11,4 16,6 10,1 14,1 

+  de 100 02 3,8 340 18,6 12,9 64,1 11,4 66,4 
TOTAL 53 100 1826,75 100 100 100 100 100 

Fonte: Dados de Lamim: APM -  Série Registros de Terras. Notação: TP – 1 – 047, Microfilme: TP Rolo 

05/Flash 01. Dados de Mariana e São João Del Rei: BERGAD, Lair. Escravidão e História Econômica. 
Demografia de Minas Gerais. 1720-1888. Bauru: EDUSC, 2004, p.122. 

 

 

Os 22 proprietários que possuíam 30 ou mais alqueires, 41,5% do total, 

detinham a posse de 80,6% do total de terras registradas no distrito do Lamim. O acesso 

à terra também era restrito, pois, levando-se em conta o censo de 1831, onde se 

encontrou 228 fogos ou domicílios, somente cerca de um quarto dos chefes desses fogos 

possuíam terras. 

 

                                                
61 Para se chegar a esse total em alqueires, a propriedade de João Francisco de Assis foi considerada como 

tendo 60 alqueires, a de Manoel Dias Lopes 60 alqueires e a de Cristóvão Antônio da Rocha 70 alqueires. 

Por não constar a sua extensão, a propriedade de Antônio Rodrigues Pereira não foi considerada. O termo 

“quarta”, que aparece em alguns registros, equivale à quarta parte de um alqueire, ou 0,25 alqueire. 
62 BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário da Terra e da Gente de Minas. Apud BERGAD, Lair. 

Escravidão e História Econômica. Demografia de Minas Gerais. 1720-1888. Bauru: EDUSC, 2004, 

p.121. 
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O Districto do Lamim, segundo a Lista Nominativa de 1831 

 

Em 1831, o distrito do Lamim possuía, de acordo com os dados disponíveis, 

1722 habitantes, distribuídos em  228 fogos
63

.  Mesmo não havendo informação sobre a 

condição de mais de 60% da população (os que não eram cativos), atribuímos a essa 

parcela, como comumente é feito em estudos sobre o período colonial e imperial, a 

condição de livres. Libby e Graça Filho
64

, analisando a população liberta de São José 

Del Rei entre os anos de 1750 a 1850, afirmaram que,  em 1831, a distinção entre o 

nascido livre e o forro havia perdido boa medida de sua importância devido às 

distinções por cor estarem cada vez mais embaçadas com o andar do século XIX. 

Segundo eles, se, em 1795, a tonalidade da pele e/ou a origem africana pareciam ter um 

peso decisivo em termos de posição social, nas Minas Gerais oitocentistas, 

aparentemente num esforço para dar conta do legado miscigenado do século XVIII, as 

categorias raciais tornavam-se muito mais fluidas. Dessa forma, classificaremos a 

população de Lamim, daqui para frente, em livres e escravos. 

Sendo Minas Gerais a maior província escravista do império
65

, qualquer análise 

demográfica que se proponha, tem de levar em conta o fator escravidão. A posição 

econômica e social dos indivíduos era determinada, em grande medida, pelo regime 

escravista. A condição de uma pessoa, se livre ou escrava, era a primeira determinante 

nesta estrutura. Vejamos, então, a população de Lamim, segundo a condição e sexo de 

seus habitantes: 

 

                                                
63 No século XIX, o termo “fogo” se refere a domicílio. Ver: PAIVA, Clotilde Andrade. População e 

Economia nas Minas Gerais do Século XIX. São Paulo: Tese de Doutoramento. FFLCH/USP, 1996, p.59. 
64 LIBBY, Douglas C.; GRAÇA FILHO, Afonso A. Reconstruindo a Liberdade: alforrias e forros na 

freguesia de São José do Rio das Mortes, 1750-1850. Varia História, Belo Horizonte: Departamento de 

História/UFMG, n 30, p. 112-151, Julho de 2003, p. 119.  
65

 A questão da economia mineira ser escravista ou uma sociedade com escravidão é objeto de discussão 

entre historiadores. O fato é que, proporcionalmente à população livre, a província do Rio é “muito mais 

escravista” que a de Minas. Fragoso afirma que, em razão da desconcentração da população escrava, ela 

seria complementar à mão-de-obra familiar e a sociedade mineira seria muito mais camponesa do que 

escravista (FRAGOSO, João Luíz Ribeiro. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na 

praça mercantil do Rio de Janeiro, 1790-1830. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 1998, p.133). Para 

Leandro Braga, o que se deve avaliar não é apenas o número, mas sim a função daqueles cativos, no 
cotidiano do trabalho e na lógica de reprodução da economia e da estratificação social. Além disso, talvez 

não seja possível definir com critérios fixos qual unidade produtiva seria escravista ou camponesa. É 

possível encontrar fronteiras, mas onde os elementos sociais, culturais e econômicos fluem sem uma 

definição exata. Afirma ainda que a escravidão como forma de trabalho predominante não diz respeito, 

necessariamente, ao predomínio numérico do elemento cativo, mas, sobretudo à aplicação da mão-de-

obra no centro dinâmico da economia (ANDRADE, Leandro Braga. Senhor ou Camponês? Economia e 

estratificação social em Minas Gerais no século XIX. Mariana: 1820-1850. Dissertação de mestrado, 

FAFICH, UFMG, 2007, p.16-17). 
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Tabela 1.3 - População de Lamim, segundo a condição e sexo – 1831 

Grupos Quantidade Percentual 

Homens Livres 537 31,18 

Mulheres Livres 549 31,89 

Homens Cativos 394 22,88 

Mulheres Cativas 242 14,05 

Total 1722 100,00 

Fonte: Lista Nominativa do Districto do Lamim (1831). Disponível em: poplin.cedeplar.ufmg.br 

 

 

A parcela cativa da população de Lamim era bastante significativa, 36,93 % do 

total de habitantes da freguesia. Em termos comparativos, das 17 regiões mineiras 

estudadas por Clotilde Paiva
66

, somente cinco delas possuíam 35% ou mais de cativos 

no total de suas populações. Segundo Corrêa
67

, uma participação relativamente alta de 

escravos numa determinada população pode ser um indicador de dinamismo econômico, 

pois somente localidades nas quais haja um grau razoável de mercantilização sao 

capazes de angariar recursos suficientes para adquirir e conservar mão-de-obra escrava. 

A presença de escravos foi encontrada em 83 dos 228 fogos do distrito, 

correspondendo a 36,4% do total. Analisando a distribuição da população escrava por 

fogos, constatamos que mais da metade do total de domicílios com cativos, possuíam 

pequenas escravarias, com 1 a 5 cativos. Entretanto, a maioria da população escrava, 

529 pessoas ou 83,17% dos cativos, vivia em fogos médios e grandes, como podemos 

observar na Tabela 1.4: 

 

 

 

                                                
66

 Ver: PAIVA, Clotilde Andrade Paiva; GODOY, Marcelo Magalhães. Território de contrastes: 

Economia e sociedade das Minas Gerais do século XIX. Anais do X Seminário sobre a Economia 

Mineira. Diamantina, 2002, p.39 e 44. 
67

 Ver: CORRÊA, Carolina Perpétuo. “Por que sou um chefe de famílias e o Senhor da Minha Casa”: 

proprietários de escravos e famílias cativas em Santa Luzia, Minas Gerais, século XIX. Dissertação 

(Mestrado em História), Departamento de História, Fafich/UFMG, Belo Horizonte, 2005, p. 30-31. 
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       Tabela 1.4 – Distribuição da população cativa de Lamim por fogos - 1831 

Escravarias Nº Fogos % Nº Cativos residentes % 

1 a 5 cativos 48 57,83 107 16,82 

6 a 10 cativos 16 19,28 123 19,33 

11 a 20 cativos 12 14,46 193 30,35 

21 a 50 cativos 6 7,23 161 25,32 

+ de 50 cativos 1 1,20 52 8,18 

Totais 83 100,00 636 100,00 

     Fonte: Lista Nominativa do Districto do Lamim (1831). Disponível em: poplin.cedeplar.ufmg.br 

A grande maioria da mão-de-obra escrava de Lamim estava empregada na 

agricultura. Como já foi dito, Minas Gerais possuía uma economia predominantemente 

rural, sendo a agricultura sua principal atividade. Analisando as ocupações dos chefes 

de fogos de Lamim, constatamos que 61% deles eram agricultores. Se considerarmos os 

chefes que exerciam outras atividades juntamente com a agricultura, esse percentual 

chega próximo dos 70% do total, como podemos observar na Tabela 1.5: 

 Tabela 1.5 -   Ocupação dos chefes de fogo de Lamim - 1831 

Ocupação Quantidade Percentual 

Agricultor(a) 139 61,2 % 

Agricultora e Fiadeira 03 1,4 % 

Agricultor e Tropeiro 09 4,0 % 

Agricultor e Engenho 07 3,1 % 

Agricultor e Taberneiro 01 0,4 % 

Costureira 01 0,4 % 

Arrieiro de Tropa 01 0,4 % 

Carpinteiro 08 3,6 % 

Fiadeira 34 15,0 % 

Telheiro 01 0,4 % 

Taberneiro(a) 03 1,4 % 

Feitor 02 0,8 % 

Negociante 03 1,4 % 

Fábrica de chapéus de palha 01 0,4 % 

Tropeiro 03 1,4 % 

Paneleiro 01 0,4 % 

Jornaleiro 05 2,3 % 

Mestre de meninos 01 0,4 % 

Alfaiate 01 0,4 % 

Ferreiro 01 0,4 % 

Sapateiro 01 0,4 % 

Eclesiástico 01 0,4 % 

Total 227* 100,0 % 

* Por não se tratar de uma profissão ou ocupação, foi excluído um chefe de fogo, listado como “doente de morféia” 

Fonte: Lista Nominativa do Districto do Lamim (1831). Disponível em: poplin.cedeplar.ufmg.br 
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Vale destacar também a atividade de fiação. Dos 55 fogos do distrito chefiados 

por mulheres, 34 ou 61,8% deles eram encabeçados por fiadeiras. Segundo Libby
68

, nas 

primeiras décadas do século XIX, a indústria têxtil doméstica figurava como a mais 

importante atividade de transformação da Província, sendo praticada por quase todas as 

mulheres. Para Correa
69

, a produção têxtil envolvia mulheres de várias condições, 

extratos sociais e idades. Eram frequentes fogos em que todas as mulheres adultas 

ocupavam-se de tecer ou fiar, mesmo entre as camadas mais abastadas. 

O conjunto de ocupações disponíveis para as mulheres era bem mais reduzido do 

que o dos homens. Além das fiadeiras, encontramos 13 agricultoras, 3 agricultoras e 

fiadeiras, 1 costureira, 2 taberneiras e 2 agricultoras associadas ao serviço de engenho.  

Outra forma de melhor conhecer uma população, seja ela livre ou escrava, é 

distribuí-la segundo o sexo e faixas etárias. No quadro geral da população brasileira do 

século XIX, prevaleceram as altas taxas de natalidade e mortalidade, com um alto 

percentual de crianças e jovens e com poucos idosos. Exceto se estivesse sofrendo 

processos migratórios, se constataria um relativo equilíbrio entre os sexos. No caso da 

população escrava, a distribuição por idade e sexo pode deixar transparecer se uma 

determinada localidade estava inserida no comércio de escravos e como ocorria sua 

reprodução natural.
70

  

Observando a Tabela 1.6, a seguir, vemos que, proporcionalmente, o número de 

adultos escravos é maior que o número de adultos livres. Isso se explicaria pela 

migração forçada de africanos, promovida pelo tráfico internacional de escravos. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
68 Ver: LIBBY, Douglas Cole. Transformação e Trabalho em Uma Economia Escravista, Minas Gerais no 

século XIX. São Paulo: Brasiliense,1988, p.43.  
69

 Ver: CORRÊA, Carolina Perpétuo. “Por que sou um chefe de famílias e o Senhor da Minha Casa”: 

proprietários de escravos e famílias cativas em Santa Luzia, Minas Gerais, século XIX. Dissertação 

(Mestrado em História), Departamento de História, Fafich/UFMG, Belo Horizonte, 2005, p. 35. 
70

 Ver: CORRÊA, Carolina Perpétuo. “Por que sou um chefe de famílias e o Senhor da Minha Casa”: 

proprietários de escravos e famílias cativas em Santa Luzia, Minas Gerais, século XIX. Dissertação 

(Mestrado em História), Departamento de História, Fafich/UFMG, Belo Horizonte, 2005, p. 39. 
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Tabela 1.6 – População de Lamim, por idade, segundo sexo e condição social - 1831 

                                          Homens                Mulheres                  Total 

Grupo de 

Idade 

Nº % Nº % Nº % 

Livres 
      

0-15 269 50,09 246 44,81 515 47,42 

16-40 163 30,36 215 39,16 378 34,81 

41-60 78 14,53 68 12,39 146 13,45 

61 ou mais 27 5,02 20 3,64 47 4,32 

Total 537 100,00 549 100,00 1086 100,00 

      Escravos 

0-15 111 28,18 100 41,32 211 33,18 

16-40 239 60,65 123 50,83 362 56,92 

41-60 38 9,65 15 6,19 53 8,33 

61 ou mais 6 1,52 4 1,66 10 1,57 

Total 394 100,00 242 100,00 636 100,00 

Fonte: Lista Nominativa do Districto do Lamim (1831). Disponível em: poplin.cedeplar.ufmg.br 

 

  

Muitas das crianças (0 a 15 anos) encontradas na população de Lamim, 

incluindo até mesmo as livres, provavelmente foram utilizadas como mão-de-obra. Na 

Lista Nominativa, nenhuma criança foi listada com a ocupação declarada, porém, é 

sabido que o trabalho infantil foi amplamente utilizado no decorrer do século XIX, pois 

os pequenos lavradores dependiam muito da força de trabalho dos seus filhos, como nos 

mostra Renato Venâncio: 

Nesse universo, os meninos e as meninas viviam ocupados em diversas atividades. Nos 
censos mineiros elaborados por ordem das Câmaras, crianças cativas ou pobres de 

apenas três anos eram arroladas como pagens.
 

Quando atingiam os cinco ou seis anos, 

elas começavam a fazer pequenos serviços, como, por exemplo, levar água para quem 

estava trabalhando na roça. Aos sete ou oito, ajudavam na limpeza das plantações, na 

capina do mato, também fazendo pequenas compras no povoado. Ao atingirem a faixa 

etária entre nove e quatorze anos, as meninas e os meninos apareciam nas listas de 

habitantes com profissões definidas, tais como costureira ou campeiro.71 

 

 Segundo Gutiérrez e Lewkowics
72

, em estudo sobre o trabalho infantil na 

Comarca de Mariana,  as crianças eram utilizadas para as diversas funções e 

arregimentadas para aprender variados ofícios, mas dois destacaram-se em 1831: 

                                                
71

 VENANCIO, R. P. Família e abandono de crianças em uma comunidade camponesa de Minas Gerais, 

1775-1875. Diálogos, Maringá, v. 4, n.4, p. 111-123, 2000, p.115  
72 Ver: GUTIÉRREZ, Horácio; LEWKOWICS, Ida. Trabalho infantil em Minas Gerais do século XIX. 

Locus, Juiz de Fora, v. 5, n. 2, 1999, p. 14. 
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confecção e agricultura. Quase metade das crianças livres que trabalhavam, o faziam 

como fiandeiras, costureiras e rendeiras. A outra metade diversificava-se na agricultura , 

ocupando funções de lavradores e capineiros, ou em ofícios diversos como sapateiros, 

caixeiros, músicos, carpinteiros, mineiros, jornaleiros, tropeiros ou ferreiros. O mesmo 

ocorria com as crianças escravas, mas com pesos diferentes. Um terço estava na 

produção doméstica de tecidos, a título de fiandeiras e costureiras, e mais 40% na 

agricultura como lavradores e chacareiros. Também exerciam, como as crianças livres, 

ofícios como sapateiros, cozinheiros, mineiros, caixeiros, carroceiros, ferreiros e 

diversos outros.  

 Mais da metade da população escrava se encontrava na faixa dos 16 a 40 anos, 

sendo 61,4%  homens e 38,6%  mulheres. Essa desproporção entre os sexos, mais uma 

vez, se deve ao tráfico internacional de escravos, que desembarcou mais homens em 

idade adulta do que mulheres, conforme gráfico: 

 

Gráfico 1 - População cativa de Lamim, por sexo, segundo a origem (1831) 
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 Fonte: Lista Nominativa do Districto do Lamim (1831). Disponível em: poplin.cedeplar.ufmg.br 

 

Cerca de 40% da população cativa de Lamim era composta por africanos. 

Desses, quase 80% eram homens, causando um desequilíbrio entre os sexos. Florentino 

e Góes
73

, em estudo sobre o desembarque de africanos na cidade do Rio de Janeiro na 

primeira metade do século XIX, afirmam que três em cada quatro desembarcados eram 

homens, na maioria adultos. Essa preferência pelos homens foi consequência do 

                                                
73 Ver: FLORENTINO e GÓES. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro, 

c. 1790-c.1850, 1997. Apud CRUZ, Luzia Henrique da. A Freguesia de São Domingos do Prata (MG): 

Batismo e Compadrio de escravos no século XIX. Programa de Mestrado em História Social – USS. 

Vassouras, 2006, p.40. 
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fundamento econômico da escravidão. Vale lembrar que, como evidencia Libby
74

, a 

partir de 1830 houve uma grande elevação da entrada de africanos no Brasil, devido à 

pressão britânica para que cessasse o comércio de cativos. Tal fato levou os 

comerciantes negreiros a aumentar o desembarque de africanos nas praias brasileiras, 

em vista do temor pelo fim inevitável do tráfico. De acordo com Libby, a maioria dos 

cativos era desembarcada no Rio de Janeiro, sendo Minas Gerais uma das Províncias 

receptoras de parte da grande oferta de escravos.  

O número de crioulos encontrados na população cativa de Lamim, 353 

indivíduos ou  55,5%  dos mancípios, comprova a importância da reprodução natural na 

recomposição e/ou ampliação da população escrava. Como bem lembrado por Paiva e 

Godoy: Considerados os mecanismos de manutenção ou crescimento da força de 

trabalho cativa, lícito afirmar que a subsistência do sistema escravista mineiro não 

dependia exclusivamente do tráfico, da importação de africanos.
75

 

 Quando distribuímos a população  de acordo com o estado civil de seus 

habitantes, podemos perceber o percentual de uniões formais reconhecidos pela Igreja 

Católica. No caso de Lamim, 26,2% do total de habitantes (livres e escravos) em 1831 

eram casados. Ver Tabela 1.7: 

 
                     Tabela 1.7 – População de Lamim, segundo estado civil – 1831 

 

Gênero Casado Solteiro Viúvo Sem 

informação 

Sub-

total 

 Livres  

Homens 163 134 11 229 537 

Mulheres 158 163 24 204 549 

           Escravos  

Homens 66 240 --- 88 394 

Mulheres 64 103 01 74 242 

 

Total 451 640 36 595 1722 

            Fonte: Lista Nominativa do Districto do Lamim (1831). Disponível em: poplin.cedeplar.ufmg.br 

                                                
74 Ver: LIBBY, Douglas Cole. Transformação e Trabalho em Uma Economia Escravista, Minas Gerais no 

século XIX, 1988 Apud CRUZ, Luzia Henrique da. A Freguesia de São Domingos do Prata (MG): 

Batismo e Compadrio de escravos no século XIX. Programa de Mestrado em História Social – USS. 

Vassouras, 2006, p.41. 
75 PAIVA, Clotilde Andrade; GODOY, Marcelo Magalhães. Território de constrastes: economia e 

sociedade das Minas Gerais do século XIX. X Seminário sobre a Economia Mineira. Diamantina: 2002, 

p.43. 
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Os indivíduos cuja lista não traz o estado civil são, na quase totalidade, crianças 

menores de 15 anos, portanto, ainda fora da idade de se casar. Esse grupo correspondia 

a 34,5% da população total. No universo dos livres, 29,5% eram casados, 27,3% 

solteiros e 3,2% eram viúvos. Para a parcela cativa da população, encontramos 20,5% 

de casados, 53,9% de solteiros e apenas 0,15% de viúvos.  

O grande percentual de solteiros entre a população escrava evidencia as 

dificuldades de acesso ao matrimônio pelos cativos. Fatores como os custos financeiros 

envolvendo o matrimônio, a necessidade de permissão dos senhores para se casar e o 

universo reduzido de opções de escolha de parceiros (de modo geral, não se permitia 

casamentos entre escravos de proprietários distintos) fizeram com que, em termos 

percentuais, o número de solteiros escravos fosse bem superior ao de solteiros livres. 

 

A população cativa em 1866 

 

 Em 15 de Março de 1866, o sub-delegado de Lamim realizou, a pedido da 

presidência da Câmara Municipal de Queluz
76

, um levantamento da população escrava 

de Lamim. Foi entregue à Câmara uma relação contendo o nome dos proprietários, com 

local de residência e o número de escravos que cada um deles possuía, conforme tabela 

abaixo:  

 

                      Tabela 1.8 – População Cativa de Lamim – 1866 

 

Proprietários Quantidade Residência 

Manoel Pereira da Silva 13 Lamim 

Antônio Lopes de Faria 03 Lamim 

D. Maria Francisca da Silva 17 Fazenda da Lavra 

João Ignácio da Silva Passos 03 Lamim 

Tenente Luiz Antônio de Medeiros 04 Lamim 

Tenente José Francisco das Chagas 01 Lamim 

Sargento Severiano José Nogueira 01 Lamim 

João Francisco de Medeiros 02 Lamim 

Antônio Francisco de Medeiros 03 Lamim 

D. Thereza Antônia de Jesus 01 Lamim 

Carlos Pereira da Silva 02 Cachoeira 

José Gonçalves de Souza 06 Cachoeira 

D. Maria Joaquina de Jesus 04 Cachoeira 

Alferes Joaquim Pereira Ferraz e Silva 14 Fazenda do Morro 

Jose Pereira Ferraz 08 Fazenda do Morro 

                                                
76 No documento, não aparecem os motivos pelos quais esse levantamento foi solicitado. 
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Francisco Pereira Ferraz 03 Fazenda do Morro 

Alferes Jose Francisco dos Reis 06 Fazenda do Morro 

Silvério Arruda 03 Fazenda dos Arrudas 

Antônio José de Arruda 01 Fazenda dos Arrudas 

Manoel José de Arruda 03 Fazenda dos Arrudas 

Domingos José de Souza Arruda 01 Fazenda dos Arrudas 

João Francisco de Assis Júnior 24 Boa Vista 

Joaquim Felisberto da Silva 16 Ponte Alta 

Manoel José Barbosa 03 Barrozo 

Manoel Moreira da Costa Conegundes 21 Barrozo 

Alferes Francisco José Gonçalves 01 Barrozo 

José Francisco Gonçalves 04 Melo 

Jovenal José Gonçalves 04 Melo 

Alferes João Francisco de Assis 70 São Lourenço 

Anacleto José Gonçalves 16 Melo 

Manoel Dias de Oliveira 07 Ponte Alta 

Luiz Francisco Baeta 12 Melo 

João Felisberto da Silva 02 Melo 

Viúva de Manoel Gonçalves 01 Ponte Alta 

D. Anna Camilla 02 Amorin 

Antônio Coelho Gomes 01 Amorim 

José Camillo de Souza 01 Amorim 

Francisco Pinto de Moraes 05 Lamim 

Capitão Manoel Dias Lopes 13 Piranguinha 

Alcides Rodrigues Pereira 25 Bom Retiro 

D. Mariana 02 Ribeirão de Santa Anna 

Viúva de José da Guerra 02 Ribeirão de Santa Anna 

José Francisco Pacheco 01 Ribeirão de Santa Anna 

Luciano José de Queiros 04 Quebra Girao 

Joaquim Francisco Pacheco 02 Ribeirão de Santa Anna 

Francisco Rodrigues de Assis 04 São Lourenço 

Francisco de Paula Rodrigues 03 São Lourenço 

D. Anna Constância e filhos órphãos 11 São Lourenço 

Filomena 01 São Lourenço 

Total 357  

Fonte: Relação dos escravos do Districto do Lamim (1866). Documento avulso. Arquivo Público 

Antônio Perdigão. Conselheiro Lafaiete/MG 

  

Mesmo sendo uma fonte limitada, com poucas informações sobre os cativos, é 

possível fazer algumas considerações. Em 1831, a população mancípia de Lamim 

totalizava 636 indivíduos. Após 35 anos, o número de escravos caiu para 357, uma 

redução de 44%. Essa queda é justificada pelo fim do tráfico internacional de escravos, 

impedindo que novos africanos fossem integrados às escravarias. Isso mostra que a 

localidade participou, com bastante intensidade, do comércio de africanos.  

 Outro dado encontrado em 1831 e confirmado pelo levantamento de 1866 é a 

prevalência das pequenas escravarias. Dos 49 proprietários constantes na relação, 33 

deles possuíam de 1 a 5 cativos. Quatro eram senhores de 6 a 10 escravos, oito de 21 a 

50 e somente um proprietário possuía mais de 50 mancípios em sua propriedade.  
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A Freguesia do Lamim, segundo o Recenseamento Geral do Império 

 

No intervalo entre a confecção da Lista Nominativa do Districto do Lamim, em 

1831, e o Recenseamento Geral do Brasil Império, de 1872, não encontramos outras 

fontes que pudessem trazer informações gerais acerca da população, a não ser a relação 

de escravos retratada anteriormente, que se limitava apenas à parcela cativa. Entre os 

dois recenseamentos, mais precisamente em 1859, o distrito do Lamim foi elevado à 

categoria de Freguesia e Paróquia. Sua população total, em 1872, contava 2231 

indivíduos, 509 a mais que em 1831, como nos mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 1.9 - População de Lamim, segundo a condição e sexo – 1831/1872 

                                       1831                 1872 

Grupos Qtd % Qtd % 

Homens Livres 537 31,18 960 43,03 

Mulheres Livres 549 31,89 949 42,53 

Homens Cativos 394 22,88 176 7,89 

Mulheres 

Cativas 

242 14,05 146 6,55 

Total 1722 100 2231 100 

Fonte: Lista Nominativa do Districto do Lamim (1831). Disponível em: poplin.cedeplar.ufmg.br 

            Recenseamento Geral do Brasil Império (1872). Disponível em: biblioteca.ibge.gov.br 

 

A participação dos escravos no cômputo da população caiu consideravelmente, 

de 36,93%, em 1831, para 14,44% em 1872. Em termos comparativos, essa redução foi 

um pouco maior do que a encontrada para a Província de Minas Gerais, que, em 1831, 

tinha 33,4% de sua população composta por escravos e, em 1872, o percentual caiu para 

18,2%.
77

 Já para os livres, nota-se um aumento de 76% nesta parcela da população, 

passando dos 1086, em 1831, para 1909, em 1872. 

                                                
77

  Ver: BOTELHO, Tarcísio R. Famílias e Escravarias: demografia e família escrava no norte de Minas 

Gerais no século XIX. 1994, Apud CORRÊA, Carolina Perpétuo. “Por que sou um chefe de famílias e o 

Senhor da Minha Casa”: proprietários de escravos e famílias cativas em Santa Luzia, Minas Gerais, 

século XIX. Dissertação (Mestrado em História), Departamento de História, Fafich/UFMG, Belo 

Horizonte, 2005, p. 50. 
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Em decorrência da extinção do tráfico negreiro em 1850, a origem da população 

escrava de Lamim sofreu uma variação considerável. Em 1872, o percentual de 

africanos era de 10,6%, bem menor que em 1831, quando o percentual chegava a 

39,5%. Ver Tabela 1.10: 

Tabela 1.10 – População Cativa de Lamim, segundo origem – 1831/1872 

Ano Homens 

Brasileiros 

% Mulheres 

Brasileiras 

% Homens 

Africanos 

% Mulheres 

Africanas 

% 

1831 194 30,51 191 30,03 200 31,44 51 8,02 

1872 160 49,69 128 39,75 16 4,97 18 5,59 

Fonte: Lista Nominativa do Districto do Lamim (1831). Disponível em: poplin.cedeplar.ufmg.br 

            Recenseamento Geral do Brasil Império (1872). Disponível em: biblioteca.ibge.gov.br 

 

 

Comparando a população de Lamim encontrada nos dois recenseamentos, de 

acordo com o estado civil de seus habitantes, percebemos que os percentuais de 

indivíduos casados se mantiveram, girando em torno de 30% para os livres e 20% para 

os escravos. Conforme tabela abaixo: 

                      
         Tabela 1.11 – População de Lamim, segundo estado civil – 1831/1872 

Ano Casados 

Livres 

Solteiros 

Livres 

Viúvos 

Livres 

Casados 

cativos 

Solteiros 

cativos 

Viúvos 

cativos 

Totai

s 

 H M H M H M H M H M H M  

1831 163 158 363 367 11 24 66 64 328 177 -- 0

1 

1722 

1872 292 284 657 654 11 11 39 29 131 108 06 9 2231 

Fonte: Lista Nominativa do Districto do Lamim (1831). Disponível em: poplin.cedeplar.ufmg.br 

            Recenseamento Geral do Brasil Império (1872). Disponível em: biblioteca.ibge.gov.br 

 

 

Para os solteiros, o mesmo aconteceu, com uma leve queda do percentual de 

cativos nessa condição, passando de 79,4%, em 1831, para 74,2% em 1872. Já os 

viúvos, que correspondiam, em 1831,  a 3,2% da população livre e 0,15% da cativa, 

passaram a corresponder a 1,15% e 0,78%, respectivamente, em 1872. 

O Recenseamento de 1872 traz ainda outros dados. Lamim possuía, neste 

período, 218 casas, sendo três desabitadas e um total de 215 fogos (em 1831 eram 228). 

Segundo o censo, toda a população da Freguesia era católica, não havendo registro de 
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outra religião. Havia entre a população livre 22 homens e 7 mulheres classificados como 

estrangeiros. De certo, se tratavam de africanos forros.
78

  

Mais uma vez, pudemos constatar a participação africana na formação da 

população de Lamim. De acordo com a cor/qualidade dos indivíduos divulgada no 

censo, 71,4% da população era composta por pretos e pardos. 

Uma informação não contemplada na Lista Nominativa de 1831 e presente no 

recenseamento de 1872, é o grau de instrução da população. Nele, consta que toda a 

população cativa era analfabeta e nenhuma criança escrava frequentava a escola. Para os 

livres, 100 homens e 57 mulheres sabiam ler e escrever. Eram analfabetos 860 homens e 

892 mulheres. Trinta e nove crianças (de 6 a 15 anos), 21 meninos e 18 meninas, 

frequentavam a escola. Não frequentavam 98 meninos e 118 meninas. 

Nesta análise, pudemos constatar que a população cativa foi diminuindo ao 

longo do século XIX. O fim do tráfico internacional de escravos em 1850 foi um duro 

golpe para o sistema escravista brasileiro, porém, a reprodução natural das escravarias, 

na maioria das vezes estimulada pelos senhores, acabou por contribuir para a 

permanência do sistema até 1888. A considerável queda do percentual de cativos 

africanos na população de Lamim, comparando-se os censos de 1831 e 1872, mostra 

que a localidade participava ativamente do comércio internacional de escravos. No que 

se refere ao tráfico interno, devido à ausência de fontes, não foi possível saber se a 

freguesia teria perdido mão-de-obra para outras localidades. 

Feitas as considerações gerais sobre a localidade de Lamim, passemos então à 

fazenda onde viveram os protagonistas desta narrativa. 

 

A Fazenda do Morro e a família de Manoel e Eva 

 

 Assim como ocorreu na Província de Minas Gerais no século XIX, a maior parte 

da população de Lamim estava ligada à agricultura. Como vimos, dos 228 fogos listados 

em 1831,
79

 139 deles tinham como chefe um agricultor(a). Os sítios e fazendas eram 

unidades vitais na organização econômica do período. Em estudo sobre a produção 

agrícola de Mariana na primeira metade do XIX, Francisco Andrade descreve 

fisicamente a área de uma fazenda da época: 

 

                                                
78 O Censo não traz a nacionalidade dos estrangeiros. 
79 Ver: Lista Nominativa do Districto do Lamim (1831). Disponível em: poplin.cedeplar.ufmg.br 
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De maneira geral, (...) compunha-se de uma extensão considerável de terras cultiváveis. 

Em lugar propício, próximo às águas de fontes e riachos, faziam-se as benfeitorias que 

davam vida ao dia-a-dia produtivo dos moradores da fazenda. Havia, normalmente, uma 

casa assoalhada, às vezes assobradada, coberta de telha, uma senzala, um paiol também 

assoalhado, um moinho de água, um monjolo, um chiqueiro para engordar porcos, uma 

horta, árvores frutíferas, um cafezal. 

O terreiro ou quintal cercado, comumente de braúnas e árvores de espinho, era 

importante, por ser o local onde muitos dos trabalhos de beneficiamento agrícola – 

como socar arroz, preparar farinhas, secar produções (feijão, café) – eram feitos e onde, 
provavelmente, decidiam-se as questões mais importantes referentes às tarefas e 

obrigações diárias da escravaria e dos trabalhadores livres. Nele funcionava, e não 

dentro de casa, o centro nevrálgico do labor doméstico. 80 

 

 

 Entre as 53 propriedades de terra, que faziam parte do território de Lamim, 

registradas em 1854
81

, estava a Fazenda do Morro. Não encontramos nenhuma fonte 

escrita que pudesse trazer informações mais substanciais sobre ela. O que conseguimos 

e que passaremos a relatar, nos foi contado pelo Sr. Paulo de Assis Reis
82

, neto do então 

proprietário da fazenda na época estudada (segunda metade do XIX)
83

. 

 Construída em 1720  por Tomé da Costa Pereira, no topo de um planalto, a 

Fazenda do Morro possuía, em 1854
84

, 200 alqueires de terras de cultura, cortadas por 

dois ribeirões. Distante cerca de 1 Km da sede da Freguesia, a fazenda era composta de 

uma casa de morada, um paiol, senzala, pasto de porco
85

 e engenho.  

 Seu proprietário, o Alferes José Francisco dos Reis, recebeu parte da fazenda 

como herança de sua sogra, a viúva do Capitão José Bento Nogueira Góes. As demais 

frações adquiriu por compra junto aos cunhados. Usando a classificação empregada na 

Lista Nominativa, poderíamos dizer que José Francisco dos Reis era, ao mesmo tempo, 

                                                
80 ANDRADE, Francisco Eduardo. Entre a roça e o engenho: roceiros e fazendeiros em Minas Gerais na 

primeira metade do século XIX. Viçosa/MG: Ed. UFV, 2008, p.211. 
81 Ver: Arquivo Público Mineiro - Fundo Repartição Especial de Terras Públicas – Série Registros de 

Terras. Notação: TP – 1 – 047, Microfilme: TP Rolo 05/Flash 01. 
82 O Sr. Paulo não chegou a conhecer o seu avô e lembra vagamente da sede da fazenda, que foi demolida 
quando ainda era criança. As informações que ele têm foram passadas pelo pai, Egydio Reis. 
83

 Segundo Selau, a História Oral, como uma metodologia, é capaz de auxiliar nas atividades de produção 

das fontes orais sem escapar dos rigores científicos que a disciplina histórica requer, mas sem descuidar 

da análise teórica sobre a fonte produzida, pois "a interdependência entre prática, metodologia e teoria 

produz o conhecimento histórico (SELAU, Maurício da Silva. História Oral: uma metodologia para o 

trabalho com fontes orais. Revista esboços, v 11, n 11, UFSC, 2004, p.227). Para Rompatto, a História 
Oral é uma ferramenta perfeitamente possível à pesquisa histórica, podendo o pesquisador utilizar o 

depoimento oral como uma das fontes, entre outras possíveis, para o estudo e compreensão da história 

local (ROMPATTO, Maurílio. A oralidade como fonte de pesquisa em História Regional. História Agora, 

2010, p.4). Nesse sentido, a entrevista ao neto do proprietário foi elaborada através de perguntas que 

pudessem trazer à tona informações sobre o espaço físico e a produção econômica da fazenda. 

Infelizmente, sobre a escravaria da mesma, não conseguimos informações adicionais. 
84 Ver: Arquivo Público Mineiro - Fundo Repartição Especial de Terras Públicas – Série Registros de 

Terras. Notação: TP – 1 – 047, Microfilme: TP Rolo 05/Flash 01. 
85 Trata-se de uma espécie de curral, de proporções maiores que um chiqueiro, cercado por bambús. 
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agricultor e tropeiro, coordenando a produção da fazenda e tratando, ele mesmo, de 

comercializar o excedente. 

 A produção da fazenda era bem diversificada. Colhiam-se gêneros alimentícios 

para o consumo da família e escravaria, com destaque para o milho, que também era 

utilizado para engordar porcos e alimentar os demais animais (bovinos e muares). Havia 

um constante comércio com o mercado de Ouro Preto, onde se vendiam os produtos da 

fazenda (em especial, toucinho, rapadura e cachaça), e se comprava o que ela não 

produzia (querosene e farinha de trigo eram os gêneros mais adquiridos). O principal 

produto de comércio da fazenda era a cachaça. Além de Ouro Preto, grande parte da 

produção era levada e vendida em Buarque de Macedo (distrito de Queluz), onde era  

revendida para o Rio de Janeiro.  

 Entre os escravos da fazenda, estavam Manoel e Eva, que, a partir de 1866, 

deram início a uma nova família. Com as bênçãos da Igreja, se casaram, tiveram seis 

filhos e, pelo batismo, também ampliaram a família através do parentesco espiritual. Ao 

longo desta união, sofreram com a morte de filhos e enfrentaram juntos toda a sorte de 

sacrifícios pelos quais passavam os indivíduos escravizados. 

 Esse trabalho não pretende fazer uma biografia da família de Manoel e Eva. 

Nem se o quiséssemos poderíamos fazê-lo, pois não há fontes para tal tarefa. As poucas 

informações de que dispomos sobre o casal foram retiradas dos registros paroquiais de 

batismo, casamento e óbito. A família criada por Manoel e Eva será, sim, utilizada 

como chave para a compreensão das relações de parentesco sanguíneo e espiritual entre 

escravos e estes com os livres, no espaço da Freguesia do Lamim. 

 Pretendemos, de agora em diante, adentrar no universo familiar dos escravos. A 

Fazenda do Morro foi a nossa porta de entrada. O casal “Manoel e Eva” serão os nossos 

guias. 
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CAPÍTULO 2 – O CASAMENTO E O INÍCIO DA FAMÍLIA  

 

Aos 9 dias do mês de janeiro de 1866 nesta Matriz do Espírito Santo do 

Lamim, assisti a se receberem em Matrimônio Manoel com Eva crioulos 

escravos do Sr. Alferes José Francisco dos Reis, e lhes dei as Bençãos 

Nupciais segundo ordena o ritual Romano ao que foram testemunhas 

Severiano José Nogueira e Adriano Francisco das Chagas e passei o 

presente que assino. O vigário Encomendado Joaquim da Rocha Fiuza 

de Mattos
86

 

 

 

 O registro de casamento acima citado marca o início de uma união que duraria 

quinze anos. Da vida dos noivos, antes do casamento, pouco sabemos. Por não 

encontrarmos os registros de batismo dos consortes, não sabemos a filiação de cada um 

deles, apenas que eram crioulos, filhos de africanos. Provavelmente, nasceram e 

cresceram juntos na Fazenda da Cachoeira, de propriedade de Antônio Francisco dos 

Reis, vivendo ali até 1860, ano da morte de seu senhor
87

.  A partilha dos bens pode ter 

provocado a mudança para a Fazenda do Morro, cujo proprietário era filho do antigo 

dono e agora novo senhor, o Alferes José Francisco dos Reis. Foi nesta fazenda que 

decidiram se casar, onde tiveram e criaram seus filhos e nela viveram até seus últimos 

dias de vida.  

 A trajetória de Manoel e Eva, personagens principais dessa narrativa, é 

semelhante a milhares de outras envolvendo casais de escravos que se uniram em 

matrimônio no Brasil da segunda metade do século XIX. Apesar das restrições impostas 

pela escravidão, os cativos constituíam famílias estáveis. 

 Por terem convivido tanto tempo juntos quando solteiros e pela aproximação 

causada pelo cotidiano do cativeiro,  não seria impossível  que Manoel e Eva estivessem 

apaixonados.
88

 Porém, além das questões afetivas, há uma série de outros fatores 

                                                
86 Ver: Livro de Casamentos n 1 (1859-1876), ano de 1866, registro n 1 – Arquivo da Paróquia do Divino 

Espírito Santo do Lamim 
87 Conforme  registro de óbito n 33 do Livro de Óbitos n 1 (1859-1883) da Paróquia do Divino Espírito 

Santo do Lamim 
88

 Conforme Mary Del Priori, diversos autores consideram que o amor romântico, tal como o 

conhecemos hoje, é um fenômeno tardio. Ele teria surgido durante o processo de industrialização e de 

urbanização da Europa no século XVIII. Historiadores britânicos afirmam que “o amor como base do 

casamento” talvez seja a mais importante mudança nas mentalidades, ocorrida no limiar da Idade 

Moderna ou, possivelmente, nos últimos mil anos da “história ocidental”. Já os franceses concordam que 

uma “revolução afetiva teria se localizado predominantemente no século XVIII e início do século XIX”, 

modificando de maneira radical os sentimentos amorosos. Ainda segundo Mary, é como se tivéssemos 

passado de um período em que o amor fosse uma representação ideal e inatingível, a Idade Média, para 

outra em que vai se tentar, timidamente, associar espírito e matéria, o Renascimento. Depois, para outro, 

em que a Igreja e a Medicina tudo fazem para separar paixão e amizade, alocando uma fora, outra dentro 
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envolvidos no matrimônio. Por que os escravos buscavam o casamento formal da 

Igreja? Como isso acontecia? Até onde ia a opção de escolha dos cativos em todo o 

processo?  O que favorecia e o que dificultava o acesso de cativos ao matrimônio 

oficial? 

 São questões que procuraremos responder ao longo desse capítulo. Partindo da 

análise do matrimônio de Manoel e Eva, nossos condutores nessa tarefa, faremos um 

estudo do casamento cativo na Freguesia do Divino Espírito Santo do Lamim entre os 

anos de 1859 a 1888.  

Mesmo encontrando um número reduzido de casamentos onde pelo menos um 

dos nubentes era cativo,  27 num  total de 296 registros matrimoniais, optamos pelo uso, 

ao longo do texto, de tabelas e gráficos, com o intuito de fornecer uma melhor 

visualização dos dados. Reconhecemos que o pequeno número de uniões encontrado 

não nos permite definir padrões de comportamento e também não se sustentam para fins 

estatísticos, apenas nos dão indícios que, comparados com dados de outras localidades, 

poderão nos ajudar a compreender o universo matrimonial cativo na Freguesia do 

Lamim. Dessa forma, fizemos um levantamento dos casamentos envolvendo escravos 

em duas outras freguesias vizinhas: Nossa Senhora da Piedade da Boa Esperança (Rio 

Espera)
89

, encontrando 70 casamentos cativos em 631 registros, e São Caetano do 

Xopotó (Cipotânea)
90

, onde foram anotados 15 casamentos de cativos num conjunto de 

269 matrimônios.  

Começaremos pela legislação envolvendo o casamento, as dificuldades de 

acesso a ele para os mais pobres e cativos, seus facilitadores e seus significados para 

senhores e para escravos.

  

 

Normas e significados do Matrimônio 

                                                                                                                                          
do casamento, a Idade Moderna. Desse período, passamos ao romantismo do século XIX, que associa 

amor e morte, terminando com as revoluções contemporâneas, momentos nos quais o sexo se tornou uma 
questão de higiene e o amor parece ter voltado à condição de ideal nunca encontrado. Ver: DEL PRIORE, 

Mary. História do amor no Brasil. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006. 
89

 A apenas 9 Km de Lamim, a Freguesia de Nossa Senhora da Piedade da Boa Esperança foi criada pela 

Lei Provincial nº 471, de 1º de junho de 1850, estando subordinada ao município de Queluz. A Lei 

estadual nº 556, de 30 de agosto de 1911, criou o município, com a denominação de Rio Espera. O 

Município é subordinado juridicamente à comarca de Conselheiro Lafaiete. (Ver: www.ibge.gov.br) 
90

 A 20 Km de Lamim e a 14 de Rio Espera, o distrito de São Caetano do Xopotó foi elevado à categoria 

de Freguesia e Paróquia em 1857, subordinado ao município de Piranga. A Lei nº 1039, de 12 de 

Dezembro de 1953, criou o município com a denominação de Cipotânea, subordinado à comarca de Alto 

Rio Doce. (Ver: www.ibge.gov.br) 
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O matrimônio oficial, sancionado pela Igreja Católica, não foi sacramentado 

pela maioria dos casais cativos da sociedade escravista brasileira. Ora pelos altos custos 

envolvidos no casamento, ora pelo desinteresse por tal sacramento, as relações 

consensuais prevaleceram entre os escravos
91

. Isso ocorreu apesar do combate da Igreja 

ao concubinato e das recomendações dadas aos proprietários para casarem seus escravos 

e evitar, nas partilhas, a separação das famílias constituídas. Como podemos observar 

nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia
92

:  

 

E porque o amancebamento dos escravos necessita de prompto remédio, por ser usual e 

comum em todos deixarem de andar em estado de condenação (…) judicialmente se 

fará a saber a seus Senhores do mal estado, em que estão; advertindo-os que se não 

puzerem cobro nos ditos seus escravos, fazendo-os apartar do illícito trato, e ruim 

estado, ou por meio de casamento (que é o mais conforme a Lei de Deos...) ou por outro 

que seja conveniente se há de proceder contra os ditos escravos a prisão, e o 

degredo(...).  

Conforme o Direito Divino e humano os escravos, e escravas podem casar com outras 
pessoas captivas, ou livres, e seus senhores lhe não podem impedir o Matrimônio (…) 

nem vender para outros lugares remotos, para onde o outro por ser captivo, ou por ter 

outro justo impedimento não o possa seguir, e fazendo o contrário pecão 

mortalmente(...).  

 

 

 

Segundo Campos & Merlo
93

, embora os portugueses trouxessem para o Brasil 

uma tradição jurídica com larga experiência escravista, no campo das relações 

familiares a Igreja e o direito canônico assumiram a responsabilidade em disciplinar tal 

matéria. A despeito das resistências senhoriais, a Igreja imiscuiu-se nesses assuntos, à 

época considerados de âmbito privado, estabelecendo mais do que regras de 

sacramento, na verdade veiculando em seus cânones recomendações e orientações de 

tratamento aos escravos, tal qual o respeito, dentro do possível, à indissolubilidade da 

família, mesmo a cativa. Independentemente de o casamento ter se transformado em um 

instrumento de pacificação das senzalas, não se pode ignorar a importância do 

reconhecimento da Igreja e de esse direito amparar também o escravo, reservando-lhe 

um relevante instrumento de socialização na sociedade escravista vigente. 

                                                
91 Ver: RANGEL, Ana Paula dos Santos. Tempos e épocas: dias e meses de casar entre escravos e forros 

(Barbacena, século XVIII). Anais das Jornadas de 2007, Programa de Pós-Graduação em História Social 

da UFRJ. 
92

 Ver: Constituições primeiras do arcebispado da Bahia[...]. São Paulo: Typographia 2 de dezembro de 

Antônio Louzada Antunes, 1853, Livro Quinto, Título XXII, parágrafo 989; Livro Primeiro, Título LXXI, 

parágrafo 303. 
93 Ver: CAMPOS, Adriana Pereira & MERLO,  Patrícia  M. Da Silva. Sob as bênçãos da Igreja: o 

casamento de escravos na legislação brasileira. TOPOI, v. 6, n. 11, jul.-dez. 2005, pp. 327-361. 
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Embora minoritário na sociedade mineira dos séculos XVIII e XIX, o número de 

casamentos entre escravos não é insignificante se considerarmos as dificuldades e 

requisitos para se realizar tal sacramento.  Estes não tinham nenhum tipo de isenção no 

que se refere aos trâmites necessários para a sua realização. Deveriam apresentar a 

certidão de batismo, pagar as taxas necessárias e aguardar os proclamas, assim como 

qualquer outro casal livre
94

. 

A constituição de famílias através do casamento poderia significar para os 

escravos uma estratégia de socialização e de extensão de suas redes de solidariedade, 

principalmente para os africanos que, sendo estrangeiros, não possuíam laço de 

parentesco algum
95

. A família poderia, mesmo, segundo alguns autores, possibilitar o 

acesso à terra e a uma moradia separada
96

. A instituição poderia ainda introduzir a paz 

na senzala, através da incorporação do estrangeiro pelo estabelecimento do 

parentesco
97

; poderia resultar na formação de uma comunidade escrava
98

 ou poderia 

provocar a diferenciação entre aqueles que a ela tivessem acesso e aqueles que não e 

ensejar a competição por recursos
99

. São entendimentos divergentes sobre o significado 

da instituição familiar para os cativos. 

Para Adriana Pereira Campos
100

, o fato de o escravo obter o reconhecimento de 

sua união conjugal de acordo com as leis canônicas no Brasil significava muitas vezes a 

possibilidade de adquirir direitos, assim como alcançar um lugar na extensa hierarquia 

social que separava não só os escravos, mas também os seus descendentes. Nem sempre 

as garantias das normas encontravam-se abertas aos escravos casados ou aos libertos; ao 

contrário, permanentemente seus direitos precisavam de cauções que se colocavam 

muito além do campo da cultura jurídica. A experiência escrava da negociação brotava 

marcada por exíguos avanços nos campos do direito individual, da participação política 

                                                
94 Ver: LOTT, Mirian Moura. Casamento e relações de afetividade entre escravos: Vila Rica – Séculos 

XVIII e XIX. V Jornada Setecentista. Curitiba – PR. 2003. 
95 Ver: RANGEL, Ana Paula dos Santos. Tempos e épocas: dias e meses de casar entre escravos e forros 

(Barbacena, século XVIII). Anais das Jornadas de 2007, Programa de Pós-Graduação em História Social 

da UFRJ. 
96 Ver: RANGEL, Ana Paula dos Santos. Tempos e épocas: dias e meses de casar entre escravos e forros 

(Barbacena, século XVIII). Anais das Jornadas de 2007, Programa de Pós-Graduação em História Social 

da UFRJ. 
97 Ver: FLORENTINO, Manolo. e GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico 

atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 
98 Ver: SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: Esperanças e recordações na formação da família 

escrava. Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
99

 Ver: MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, 

Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 
100 Ver: CAMPOS, Adriana Pereira. Ad Benedictionem: casamento de escravos no Brasil e nos Estados 

Unidos. In: CARVALHO, José Murilo & NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das (Orgs). Repensando o 

Brasil do Oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p.410. 
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e do desenvolvimento social. “Posso até levantar que a experiência de negociação, tão 

pesquisada por historiadores da escravidão, extrapolava o próprio mundo dos 

cativos”
101

 . Trata-se, antes de tudo, de uma vivência política da sociedade brasileira, 

transportada não só para o cotidiano do escravo, mas também para o de diversos outros 

atores sociais. Sob sua égide é que a cidadania haveria de ensaiar seus primeiros passos 

no Brasil
102

.  

O casamento entre os escravos pode ser visto como um espaço maior de 

manobras, dentro dos limites da escravidão. Os enlaces, uma vez formalizados, 

ampliavam as relações familiares e poderiam trazer, ainda, alguns pequenos ganhos, 

conforme já assinalado. Por outro lado, a fuga passava a representar a perda do contato 

com os entes queridos e de uma pequena economia domestica; ao mesmo tempo gerava, 

não raro, uma retaliação contra os familiares que ficaram para trás, onde a venda de seus 

parentes seria uma represália aos fugitivos
103

. O matrimônio, como um laço familiar 

entre os escravos, gerava perdas e ganhos: por um lado, aproximavam-nos de outros 

cativos e de homens livres, fortalecendo as teias de relações, e no outro, tornavam-nos 

reféns de seus laços familiares
104

.  

Estando na presença de seu senhor com o intuito de solicitar a permissão deste 

para se casarem, Manoel e Eva, além dos sentimentos que nutriam um pelo outro, 

poderiam estar vislumbrando a possibilidade de terem uma morada separada dos demais 

escravos; quem sabe poderem cultivar uma roça própria para o seu consumo e até, 

talvez, ter algum excedente que pudessem comercializar. 

Ao permitir o casamento, o alferes José Francisco dos Reis deveria ter em mente 

toda essa realidade. Sabia que sua permissão e a possível concessão de alguns pequenos 

benefícios aos dois seria um instrumento de pacificação e de enraizamento do casal na 

propriedade. Sabia também que, com essa atitude, evitaria possíveis fugas e tentativas 

de desorganização da fazenda. 

                                                
101 CAMPOS, Adriana Pereira. Ad Benedictionem: casamento de escravos no Brasil e nos Estados Unidos. 
In: CARVALHO, José Murilo & NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das (Orgs). Repensando o Brasil do 

Oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p.410. 
102 CAMPOS, Adriana Pereira. Ad Benedictionem: casamento de escravos no Brasil e nos Estados Unidos. 

In: CARVALHO, José Murilo & NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das (Orgs). Repensando o Brasil do 

Oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p.410. 
103 Ver: PAULA, Juliano Tiago Viana de. Laços matrimoniais entre escravos e libertos: Comarca do Rio 

das Mortes - Freguesia de São Tomé das Letras (1841-1883). História e-História. ISSN 1807-1783 
104 Ver: FLORENTINO, Manolo. e GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico 

atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 
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Como os demais proprietários de cativos, José Francisco sabia que certas 

concessões aos escravos eram importantes como forma de manutenção de uma relação 

estável, embora tivesse consciência do seu poder e das instituições políticas e jurídicas  

que o sustentavam. 

Manoel e Eva, agora com a permissão do senhor, poderiam procurar o padre 

para tratarem do casamento. Para que fosse realizado o matrimônio, no entanto, era 

preciso preencher alguns requisitos, a começar pela idade dos noivos. 

 

A idade ao se casar 

Somente através do matrimônio, sacramentado pela Igreja, é que uma família se 

tornava legítima aos olhos de Deus e dos homens. De acordo com as Constituições 

Primeiras
105

, não bastava somente o consentimento entre os consortes, se exigia também 

uma idade mínima para os noivos poderem contrair o sacramento. Vejamos: 

O varão para poder contrair Matrimônio, deve ter quatorze anos completos, e a fêmea 

doze anos também completos, salvo quando antes da dita idade, constar, que tem 

discrição, e disposição bastante, que supra a falta daquela: porém neste caso não 

admitam os Párocos, nem os denunciarão sem licença nossa, ou de nosso Provisor por 

escrito, sob pena de dez cruzados, e suspensão de seu ofício a nosso arbítrio, a qual 

licença se não dará sem primeiro constar legitimidade, como por direito se requer, que 

tem a tal discrição, e disposição106. 

 

A idade mínima poderia ser suprimida caso se constatasse disposição e discrição 

necessárias para o matrimônio. Para os cativos, essa alternativa talvez não tivesse 

resultados práticos, pois a idade média ao se casarem era superior à mínima exigida pela 

Igreja.  

Analisando casamentos ocorridos no Recife, Gian Carlo Silva
107

 constatou que 

as dificuldades em se contrair o matrimônio eram maiores para os negros. Além do 

menor número dessas uniões, as médias de idade de homens e mulheres classificados 

                                                
105

 Segundo Bruno Feitler, as Constituições Primeiras do arcebispado da Bahia permaneceram em vigor, 

com algumas modificações, até a proclamação da República, em 1889, longevidade atestadora de seu 

êxito e indicativa de sua grande importância enquanto fonte para o estudo da Igreja e da sociedade 
brasileiras. Ver: FEITLER, Bruno. As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707): Texto 

Legal e Fonte Histórica [Resumo]. SEMINÁRIO PERMANENTE DE HISTÓRIA DO BRASIL. Centro 

de História de Além-Mar - FCSH-Universidade Nova de Lisboa / Universidade dos Açores, 2010. 

Disponível em: http://cham.fcsh.unl.pt/files/activities/2010_sphb_brunofeitler.pdf 
106

 Ver: Constituições primeiras do arcebispado da Bahia[...]. São Paulo: Typographia 2 de dezembro de 

Antônio Louzada Antunes, 1853, Livro Primeiro, Título LXIV, parágrafo 267. 
107 Ver: SILVA, Gian Carlo de Melo. Um só corpo, uma só carne : casamento, cotidiano e mestiçagem 

no Recife colonial 1790 – 1800. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

2008, p.107.  
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como pretos, fossem eles forros ou cativos, eram muito elevadas e discrepantes. Numa 

comparação entre as idades dos homens negros com brancos e mestiços, verificou-se 

uma grande variação, possuindo os negros uma média de idade de quase 40 anos; era 

nesta fase que os negros conseguiam casar-se. Enquanto brancos e mestiços casavam-se 

entre 24,5 e 28 anos respectivamente. No caso das mulheres, essa diferença também 

permanece, pois seus casamentos ocorreram geralmente depois dos trinta, sendo raras as 

exceções. 

Concordamos com Libby e Frank
108

 quando afirmam serem necessárias novas 

pesquisas acerca das diferenças de idade entre os parceiros de casamentos escravos, 

diferenças que talvez venham a revelar padrões distintos por gênero e por etnia, 

mostrando que, além dos aspectos materiais, fatores de ordem cultural decerto tiveram 

interferência na idade em que o matrimônio era contraído.  

Na freguesia do Presídio do Rio Preto, termo de Barbacena, dos  40 casamentos 

entre cativos analisados por Mirian Lott
109

, a maioria dos noivos era bem jovem, pois 

entre as moças, três tinham até 14 anos e 15 noivas variavam de 15 a 19 anos, enquanto 

18 jovens escravos casaram-se entre os 15 e 19 anos.  

Quando do casamento, Manoel contava com cerca de 33 anos, Eva com 

aproximadamente 27, seis anos mais jovem que o noivo
110

. Tratava-se de um casal já 

maduro, se considerarmos os resultados de estudos sobre casamento escravo já 

realizados
111

, onde há registros de casamento tendo os noivos idade a partir de 15 anos. 

Não conseguimos estabelecer uma referência da média de idade dos noivos e noivas da 

Freguesia do Lamim, devido à ausência de anotação da idade na maioria dos registros 

de casamento. O que pudemos perceber foi que raramente um noivo escravo se casava 

                                                
108

 Ver: LIBBY, Douglas Cole; FRANK, Zephyr. Voltando aos registros paroquiais de Minas colonial: 

etnicidade em São José do Rio das Mortes, 1780-1810. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.29, 

n.58, p.383-415, Dezembro, 2009, p.401. 
109 Ver: Mirian Moura Lott. Casamentos a partir dos mapas de 1839: Uma análise social. XIV Encontro 

Regional de História da ANPUH. Juiz de Fora, MG. 2004. 
110 Por não termos os registros de batismo dos noivos, a idade de ambos foi calculada à partir dos 

registros de óbito, conforme consta no Livro de Óbitos n 2 (1877-1903) do Arquivo da Paróquia do 

Divino Espírito Santo do Lamim, para Manoel; e Livro C1 (Óbito), fls 42 n 17 do Cartório de Registro 

Civil e Notas de Lamim, para Eva. 
111 Ver: SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: Esperanças e recordações na formação da família 

escrava. Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999; MOTTA, José Flávio. 

“Corpos escravos, vontades livres: posse de cativos e família escrava em Bananal (1801-. 1829)”. São 

Paulo; FAPESP; Annablume, 1999; Florentino, M. Góes, J.R., A paz das senzalas: famílias escravas e 

tráfico atlântico, Rio de Janeiro –1790-1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997; SIMONATO, 

Andréa Jácome. O parentesco entre os cativos no meio rural do Rio de Janeiro em 1860. População e 

Família. São Paulo, 1 (1): 143-79, 1998; RIOS, Ana Maria Lugão. "Família e transição (Famílias negras 

em Paraíba do Sul, 1872-1920)". Dissertação de Mestrado em História, Universidade Federal 

Fluminense, 1990. 
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com menos de 30 anos e uma noiva, da mesma condição, com menos de 25. Já em Rio 

Espera, onde os registros traziam a idade dos noivos cativos, a média de idade era de 31 

anos, para o homem, e 24 anos, para a mulher. 

A idade de Eva também nos chamou a atenção para a possibilidade  de que esta 

já tivesse filhos antes do casamento. Em outras populações, se constatou que mulheres 

escravas muitas vezes tinham seus primeiros filhos antes de se casarem, constituindo 

famílias matrifocais
112

. Mais tarde, elas se casavam e formavam famílias nucleares, ao 

lado se seus companheiros e filhos
113

. Este não foi o caso de Eva. Verificando os 

registros de batismo de escravos da paróquia, não encontramos nenhum filho ou filha 

que tenha sido batizado antes de seu casamento com Manoel. 

Com 33 e 27 anos, respectivamente, Manoel e Eva estavam aptos, no que se 

refere à idade mínima, para o casamento. Agora era marcar a data. Mas não podia ser 

qualquer data. 

 

Dia e mês de se casar  

Outra questão, não menos importante, que envolvia o casamento, se refere aos 

dias e meses em que estes foram celebrados. No Brasil do século XIX, a Igreja Católica 

exercia funções que iam além dos aspectos religiosos. Sua influência pode ser percebida 

até no que diz respeito à organização do tempo. A escolha da data do casamento, por 

exemplo, poderia ser limitada pelo calendário litúrgico.  

Janaína Lopes
114

, em pesquisa sobre o casamento escravo nas freguesias 

fluminenses da Candelária, São Francisco Xavier e Jacarepaguá, na primeira metade do 

século XIX, chama a atenção para este aspecto e identifica alguns ciclos anuais 

relacionados aos ritos católicos. O primeiro é o Ciclo da Páscoa que abarca a Quaresma, 

passando pela Semana Santa e findando no Domingo de Páscoa. O segundo é o Ciclo do 

Natal, que se inicia quatro domingos antes do 25 de Dezembro, quando começa o 

chamado Advento, período de preparação para a comemoração da “chegada do Senhor”. 

                                                
112 Este assunto será detalhado no próximo capítulo, quando do nascimento dos filhos do casal. 
113 Ver: METCALF, Alida C. Families of Slaves. In: Family and frontier in colonial Brazil: Santana do 

Parnaíba. 1580 – 1822. Berkeley: University of California Press, 1992. Disponível em: 

http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft3s2005k7&chunk.id=d0e553 
114 Ver: LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos nas freguesias da Candelária, São 

Francisco Xavier e Jacarepaguá: contribuições aos padrões de sociabilidade matrimonial no Rio de 

Janeiro (c.1800-c.1850). Rio de Janeiro: UFRJ – Programa de Pós-Graduação em História Social, 2006. 

Dissertação de Mestrado, p. 39 e 40. 
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Ela relaciona a sazonalidade dos casamentos a estes períodos específicos do ano e 

realiza uma comparação entre os dados para os escravos com aqueles coletados para os 

forros e os livres.  

Lopes verifica uma baixa freqüência de casamentos no mês de março, tanto entre 

os escravos quanto entre os forros e livres.  A explicação do fenômeno estaria ligada ao 

fato de o tal mês incluir, de modo geral, o período da Quaresma, tempo de abstinência e 

jejum, impróprio para a realização de ritos festivos. O alto índice de casamentos no mês 

de maio estaria ligado ao fato de este ser um mês consagrado a Maria e, portanto, 

associado às noivas e ao matrimônio. No caso do mês de fevereiro a alta freqüência de 

uniões se daria devido à “demanda reprimida” pela Quaresma no mês posterior. Noutro 

ponto, a autora argumenta que a queda no número de enlaces no mês de outubro, não 

estaria ligada à religião, mas sim aos ritmos do trabalho. Ao analisar a freqüência dos 

casamentos segundo as estações do ano, Lopes constata que os escravos se casavam 

sobretudo no inverno, quando a sua mão-de-obra era menos demandada, de acordo com 

os períodos de safra e entressafra da cana-de-açúcar. Os forros e livres não estariam tão 

sujeitos às imposições do mundo do trabalho, sendo privilegiados pelo seu estatuto 

jurídico diferenciado em relação aos cativos
115

.  

Ana Paula Rangel
116

 concorda com Lopes em diversos pontos, contudo, destaca 

que as diferenças no movimento sazonal de casamentos entre livres, forros e escravos 

representavam também a reiteração das hierarquias sociais. Segundo Rangel, de acordo 

com os regulamentos da Igreja, havia dois períodos anuais de proibição para a 

realização de casamentos com solenidade. Tais regulamentos provavelmente faziam 

com que houvesse uma maior concentração de casamentos nas épocas do ano em que 

esses poderiam ser realizados com solenidade. Afinal, os casais, ou pelo menos parte 

deles, deviam querer comemorar sua união e, por outro lado, deviam preferir não ter que 

retornar à igreja para receber as bênçãos nupciais.  

Manoel e Eva se casaram em 09 de Janeiro, três dias após a Epifania
117

, 

obedecendo às recomendações da Igreja. O mesmo ocorreu com todos os outros 

                                                
115 Ver: LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos nas freguesias da Candelária, São 

Francisco Xavier e Jacarepaguá: contribuições aos padrões de sociabilidade matrimonial no Rio de 

Janeiro (c.1800-c.1850). In: RANGEL, Ana Paula dos Santos. Nos Limites da Escolha. Matrimônio e 

Família entre Escravos e Forros. Termo de Barbacena – 1781-1821. Rio de Janeiro: UFRJ/ IFCS, 2008, 

p.23. 
116 Ver: RANGEL, Ana Paula dos Santos. Nos Limites da Escolha. Matrimônio e Família entre Escravos 

e Forros. Termo de Barbacena – 1781-1821. Rio de Janeiro: UFRJ/ IFCS, 2008, p.24. 
117 Segundo Dicionário Priberam da Língua Portuguesa: EPIFANIA (grego epipháneia, -as, aparição, 

manifestação) s. f. [Religião]  Manifestação de Jesus aos gentios, nomeadamente. aos Reis Magos;  festa 
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casamentos envolvendo escravos na Freguesia do Lamim, como podemos observar na 

Tabela 2.1: 

 

 

   

  Tabela 2.1: Distribuição dos Casamentos de escravos, segundo os meses em que   

ocorreram (1859-1888) 

    

 Lamim  Rio Espera Cipotânea  

Mês Qtd % Qtd % Qtd % 

Janeiro 03 11,1 03 4,28 - 0 

Fevereiro 04 14,85 06 8,57 04 26,66 

Março - 0 01 1,43 01 6,66 

Abril 02 7,4 01 1,43 - 0 

Maio - 0 06 8,57 02 13,34 

Junho 02 7,4 14 20,0 02 13,34 

Julho 03 11,1 10 14,3 02 13,34 

Agosto 07 25,9 09 12,85 03 20,0 

Setembro - 0 07 10,0 01 6,66 

Outubro 02 7,4 01 1,43 - 0 

Novembro 04 14,85 10 14,3 - 0 

Dezembro - 0 02 2,84 - 0 

Total 27 100 70 100 15 100 
       

 Fonte: LAMIM: Livro de Casamentos  n  01 (1859-1876), Livro de Casamentos  n 02 (1877-1908) - 

Paróquia do Divino Espírito Santo do Lamim; RIO ESPERA (N. S. DA PIEDADE DA BOA 

ESPERANÇA): Livro de Casamentos n 02 (1851-1887), Livro de Casamentos n 03 (1888-1898) – 

Paróquia de Nossa Senhora da Piedade; CIPOTÂNEA (S. C. DO XOPOTÓ): Livro de Casamentos n 01 

(1857-1889) – Paróquia de São Caetano. 

 

Sabemos que o pequeno número de casamentos de cativos em Lamim nos 

impossibilita definir padrões e regras de comportamento diante do matrimônio. Porém, 

ele nos fornece alguns indícios de como os escravos agiam, ou eram levados a agir, 

diante da escolha do quando casar. 

Pela Tabela 01, podemos constatar que o Ciclo da Páscoa e o Ciclo do Natal 

foram respeitados, não havendo casamentos nestes períodos. Os casamentos ocorridos 

em Março e Dezembro ficavam fora dos períodos da Quaresma e do Natal, 

respectivamente. Casar-se nesses ciclos implicaria no não recebimento das bênçãos 

nupciais e obrigaria o retorno do casal à igreja após o fim do ciclo, para, então, recebê-

las. É possível que os párocos da Freguesia levassem a sério as regulamentações 

                                                                                                                                          
religiosa cristã que celebra essa manifestação = DIA DE REIS;  aparecimento ou manifestação divina;  

apreensão, geralmente inesperada, do significado de algo. 
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eclesiásticas, tornando os períodos de proibição uma realidade a ser levada em conta 

pelos que pretendiam se casar. 

Quanto ao mês de Maio, em Lamim não encontramos nenhum registro de uniões 

cativas, corroborando a hipótese de Rangel
118

, em que se supõe ser o mês de Maio 

reservado aos livres, restringindo a possibilidade de libertos e cativos se casarem no 

referido mês, marcando a diferenciação de status e reiterando a hierarquia social. Por 

outro lado, em Rio Espera e Cipotânea, escravos se casaram em Maio, mostrando que 

essa restrição, às vezes, poderia ser contornada através da negociação. 

Lopes
119

 conclui que os baixos índices de casamento em Outubro não estão 

ligados  a aspectos religiosos, mas aos ritmos de trabalho. Concordamos com essa 

afirmativa e avançamos um pouco mais. Se o mês de Outubro era dedicado ao plantio, 

principalmente de milho, arroz e feijão, no mês anterior, as atividades agrícolas estariam 

voltadas para o laborioso preparo da terra. Isso explicaria o baixo índice de casamentos 

de cativos em Lamim e Cipotânea no mês de Setembro. 

Tanto em Lamim quanto em Rio Espera e Cipotânea, o inverno foi a estação do 

ano mais procurada para a realização de matrimônios de cativos. Como bem lembra 

Lopes
120

, era o período em que a mão-de-obra escrava era menos demandada. 

Considerando os casamentos de escravos e forros de acordo com os dias da 

semana, Janaína Lopes
121

 percebeu que, de maneira geral, eles tenderam a se concentrar 

nos sábados e domingos. Segundo ela: 

Parece evidente a preferência dada ao sábado e ao domingo, em detrimento dos demais 

dias da semana, para a realização do rito matrimonial escravo. Sem dúvida, essa 

dinâmica indica que o mundo do trabalho, a que tanto escravos como forros estavam 

submetidos, exigiam-lhes um melhor aproveitamento do tempo, sendo, portanto, 

conveniente a escolha dos finais de semana para o casamento. A escolha por um dia no 

meio da semana implicaria em interrupção do trabalho cotidiano para a celebração e, 

quem sabe, até impossibilidade de comemoração pelo sacramento recebido. 

 

                                                
118 Ver: RANGEL, Ana Paula dos Santos. Nos Limites da Escolha. Matrimônio e Família entre Escravos 

e Forros. Termo de Barbacena – 1781-1821. Rio de Janeiro: UFRJ/ IFCS, 2008, p.25. 
119 Ver: LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos nas freguesias da Candelária, São 

Francisco Xavier e Jacarepaguá: contribuições aos padrões de sociabilidade matrimonial no Rio de 

Janeiro (c.1800-c.1850). Rio de Janeiro: UFRJ – Programa de Pós-Graduação em História Social, 2006. 
Dissertação de Mestrado, p.40. 
120 Ver: LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos nas freguesias da Candelária, São 

Francisco Xavier e Jacarepaguá: contribuições aos padrões de sociabilidade matrimonial no Rio de 

Janeiro (c.1800-c.1850). Rio de Janeiro: UFRJ – Programa de Pós-Graduação em História Social, 2006. 

Dissertação de Mestrado, p.23. 
121 Ver: LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos nas freguesias da Candelária, São 

Francisco Xavier e Jacarepaguá: contribuições aos padrões de sociabilidade matrimonial no Rio de 

Janeiro (c.1800-c.1850). Rio de Janeiro: UFRJ – Programa de Pós-Graduação em História Social, 2006. 

Dissertação de Mestrado, p.54. 
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Para justificar sua argumentação de que a maior parte dos escravos se casava nos 

finais de semana, devido à estreita ligação com o mundo do trabalho, e os livres nos 

demais dias, Lopes cita os resultados da pesquisa de Carlos Bacellar
122

 para Sorocaba: 

Se o fim-de-semana era normalmente reservado para diversas atividades, o matrimônio 

não era uma dessas. Os casamentos marcados fora do fim-de-semana talvez visassem 

ressaltar a ocorrência da cerimônia, realizada em dias onde a vila, normalmente, estava 

esvaziada. Chamava-se, assim, maior atenção para o evento, informando à comunidade 

o novo status de casal alcançado pelos jovens noivos. 

 

Analisando os dias da semana
123

 em que os escravos de Lamim se casaram, 

chegamos a resultados distintos dos de Janaína Lopes e dos encontrados para Rio 

Espera e Cipotânea. Assim como Manoel e Eva, que se casaram numa terça-feira, a 

maioria dos demais noivos cativos de Lamim não se casaram em sábados ou domingos. 

Como nos mostra a Tabela 2.2: 

 

 

    Tabela 2.2: Distribuição dos Casamentos de escravos, segundo os dias da semana 

em que  ocorreram (1859-1888) 

 Lamim  Rio Espera Cipotânea  

Dia da 

Semana 

Qtd % Qtd % Qtd % 

Segunda 03 11,11 10 14,29 02 13,33 

Terça 08 29,63 12 17,14 02 13,33 

Quarta 03 11,11 10 14,29 - 0 

Quinta 05 18,52 04 5,71 02 13,33 

Sexta 01 3,7 - 0 - 0 

Sábado - 0 25 35,72 06 40,0 

Domingo 07 25,93 09 12,85 03 20,0 

Total 27 100 70 100 15 99,99 

Fonte: LAMIM: Livro de Casamentos  n  01 (1859-1876), Livro de Casamentos  n 02 (1877-1908) - 

Paróquia do Divino Espírito Santo do Lamim; RIO ESPERA (N. S. DA PIEDADE DA BOA 

ESPERANÇA): Livro de Casamentos n 02 (1851-1887), Livro de Casamentos n 03 (1888-1898) – 

Paróquia de Nossa Senhora da Piedade; CIPOTÂNEA (S. C. DO XOPOTÓ): Livro de Casamentos n 01 

(1857-1889) – Paróquia de São Caetano. 

 

 

                                                
122 Ver: BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e Sobreviver em uma vila colonial: Família e 

sociedade numa economia de abastecimento interno – Sorocaba, séculos XVIII e XIX. São Paulo: 

USP/FFLCH, 1995. (Tese de Doutorado), p. 71. Apud: LOPES, Janaína Christina Perrayon. 2006., p. 54. 
123 Como os registros de casamento não trazem o dia da semana em que foram realizadas as cerimônias, 

utilizamo-nos de um calendário referente aos anos do século XIX, disponível em: http://kalender-

365.de/calendario-pt.php 
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Por certo, o ritmo do trabalho influenciou na escolha do dia a se casar. 37% dos 

matrimônios de escravos, realizados na Paróquia de Lamim, ocorreram em finais de 

semana. Porém, o que pode ter levado os outros 63% de casais cativos a optarem pelo 

início e meio de semana? 

Também nos valendo da pesquisa de Carlos Bacellar, citada por Lopes
124

, 

vejamos: Os casamentos marcados fora do fim-de-semana talvez visassem ressaltar a 

ocorrência da cerimônia... Chamava-se, assim, maior atenção para o evento. Numa 

sociedade onde a imagem que se tinha de uma pessoa era fundamental para a definição 

de seu prestígio social, é bem possível que muitos proprietários buscassem casar seus 

escravos justamente fora dos finais de semana para refletirem a imagem de “bons 

senhores” e “bons cristãos”. 

Outro fato que nos chamou a atenção foi que os casamentos cativos, em todas as 

três freguesias estudadas, realizados fora do final de semana, foram, na quase totalidade, 

celebrados em oratórios de fazendas. Isso sugere que se aproveitava a visita do padre ao 

local para se realizar o casamento dos casais cativos que se encontravam aptos para o 

matrimônio. 

No que tange ao casamento escravo, a ausência de exclusividade era ainda 

marcada por outro fator, o casamento coletivo. Mesmo que ocorresse em um dia de 

semana, que poderia colocar em evidência o ritual do matrimônio, a coletividade tirava 

dos casais a individualidade da ocasião. É bem possível que o casamento fosse coletivo 

em razão da necessidade do deslocamento dos escravos até a igreja ou porque se 

aproveitava a presença de um padre que pudesse celebrar o casamento na própria capela 

da fazenda, caso esta possuísse uma. A ocasião poderia mesmo ser uma ocasião de 

festa, de celebração, contudo os casais não se destacariam individualmente, o que talvez 

demarcasse a fronteira entre a liberdade e a escravidão
125

. 

Na Paróquia de Lamim ocorreu apenas um casamento coletivo. O de Joaquim 

com Leopoldina e Zeferino com Andreza, todos pertencentes a Francisco Rodrigues de 

Assis, com cerimônia realizada numa quarta-feira. Casaram-se com dispensa de 

proclamas, concedida pelo bispo da Diocese que se encontrava na Freguesia. 

                                                
124

 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e Sobreviver em uma vila colonial: Família e sociedade 

numa economia de abastecimento interno – Sorocaba, séculos XVIII e XIX. São Paulo: USP/FFLCH, 

1995. (Tese de Doutorado), p. 71. Apud: LOPES, Janaína Christina Perrayon. p. 54. 
125 Ver: RANGEL, Ana Paula dos Santos. Nos Limites da Escolha. Matrimônio e Família entre Escravos 

e Forros. Termo de Barbacena – 1781-1821. Rio de Janeiro: UFRJ/ IFCS, 2008, p.34. 
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Em Cipotânea, também encontramos apenas uma cerimônia coletiva, onde se 

uniram dois casais cativos. Já em Rio Espera, essa prática foi mais utilizada. Dos 70 

casais que se uniram em matrimônio, 28 deles o fizeram de forma coletiva. Foram 

realizadas duas celebrações com 4  e dez com 2 casais de noivos. 

Distribuindo os casamentos de escravos de acordo com os meses do ano e os 

dias da semana, conseguimos perceber a influência da Igreja no cotidiano das pessoas, 

sejam elas escravas ou livres. Constatamos que a posição de cada um na hierarquia 

social também influenciava na escolha das datas. 

Para os cativos, os limites impostos à escolha do quando casar eram maiores, 

visto que a união deveria ter o consentimento dos seus senhores. Manoel e Eva tiveram 

mais sorte no intento de se casarem do que outros casais cativos de Lamim, além de 

muitos outros Brasil afora, que pleitearam o matrimônio e foram frustrados pelo veto de 

seus proprietários. Muitos senhores, ao longo do século XIX, vinham excluindo 

gradativamente o casamento sancionado pela Igreja, garantindo a possibilidade de 

venda de suas escravarias, caso houvesse necessidade
126

. 

Esse tipo de comportamento era coerente, no caso de dificuldades econômicas e 

endividamento por parte dos senhores. Por outro lado, mesmo com tantas limitações, os 

escravos souberam apropriar-se do culto católico, além de marcar sua distinção em 

relação a seus pares. 

Outra situação, bem mais importante que a escolha do dia e do mês , era a 

escolha de com quem se casar. 

Com quem se casar 

Embora as Constituições determinassem que os escravos tinham liberdade de 

escolha dos noivos, na prática, eram postos limites à seleção dos possíveis parceiros. O 

interesse dos senhores na nupcialidade escrava ia além de um simples cálculo dos lucros 

trazidos pela reprodução natural dos cativos. Segundo Slenes: 

 

Uma preocupação tão grande com o ato simbolizando a criação do “lar” escravo não se 

coaduna com um desinteresse no processo de seleção de cônjuges que o antecede. Ao 

contrário, sugere uma participação ativa nesse processo. Isto não quer dizer que eram os 
senhores que normalmente faziam a escolha e impunham suas decisões em seus cativos. 

Afinal, é difícil acreditar que uma política de casamentos forçados, sem base alguma 

nos desejos dos trabalhadores, pudesse ser eficaz; ao invés de promover a reprodução, a 

disciplina e a (aparente) submissão, uma tal política provavelmente teria efeitos 

                                                
126 Ver: 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 4, n 2, 2002, p.311. 
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contrários. A hipótese mais provável, portanto, é a de que o interesse dos donos no 

casamento escravo tenha se traduzido numa política de encorajar os cativos a 

procurarem uniões formais, deixando a escolha aos casais, mas reservando ao senhor o 

direito “paternalista” de sugerir, persuadir, pressionar, e finalmente aprovar ou vetar os 

nomes escolhidos127. 

 

As opções colocadas aos escravos eram restritas, principalmente entre as 

pequenas escravarias. Ainda conforme Slenes
128

, raramente um escravo se casava com 

uma mulher de outro plantel, não só nos anos 1870, mas durante todo o século XIX. O 

casamento entre escravos de diferentes senhores poderia causar problemas como 

residências diferentes, separação forçada, conflito sobre tratamento humano e direitos 

de propriedade
129

. No Brasil, havia uma clara tendência a casamentos intra-

propriedades. Em escravarias maiores, maiores seriam as chances de localizar possíveis 

parceiros; em escravarias menores, menores essas chances.  

Vejam a situação de Manoel e Eva: segundo a relação de escravos do distrito do 

Lamim, redigida em 1866
130

, mesmo ano do casamento de nossos protagonistas, onde 

consta o proprietário e a quantidade de cativos a eles pertencentes, o Alferes José 

Francisco dos Reis, senhor do casal,  possuía 6 escravos. A opção de escolha dos dois 

era reduzidíssima, provavelmente tendo um ao outro como opção.  

Em Lamim, onde predominou as pequenas escravarias, encontramos apenas uma 

união de escravos de proprietários distintos: realizado em 17 de Novembro de 1884, 

sendo os nubentes  Fortunato, pertencente a João Camillo e outros, e Antônia, escrava 

de Agostinho Dias da Costa
131

. Em Cipotânea, não encontramos nenhum caso. Em Rio 

Espera, cinco casamentos foram celebrados sendo os noivos pertencentes a proprietários 

distintos. Analisaremos aqui dois critérios que poderiam influir no momento de um 

escravo decidir quem seria seu cônjuge: o estatuto jurídico e a origem étnica. 

                                                
127

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

escrava. Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p.94. 
128 Ver: SLENES, Robert W. Escravidão e família: padrões de casamento e estabilidade familiar numa 

comunidade escrava (Campinas, século XIX). Estudos Econômicos. São Paulo: IPE-USP, v. 17, n. 2, 

maio/ago. de 1987, p.218. 
129 Ver: SCHWARTZ, Stuart. Segredos internos: Engenhos e escravos na sociedade colonial. Trad. Laura 

Teixeira Mota. 2 ed. São Paulo:Companhia das Letras, 1995, p.313. 
130 Relação dos Escravos do Districto do Lamim, 1866. Museu e Arquivo Antônio Perdigão – Conselheiro 

Lafaiete -  documento avulso. 
131 Ver: Livro de Casamentos n 2 (1877-1908) , Registro n 80 – Arquivo da Paróquia do Divino Espírito 

Santo de Lamim 
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O princípio da igualdade entre os noivos era central na realização do casamento 

no Brasil, conforme aponta Sílvia Brügger. Segundo a historiadora
132

, em se tratando de 

uma sociedade escravista, o primeiro pressuposto da igualdade social era a condição 

jurídica. Entre os nubentes de São João Del Rei, no período de 1729 a 1850, Brügger 

verificou que 95% dos homens e mulheres livres casaram-se com livres, entre os 

escravos 92% dos homens e 96% das mulheres se uniam a alguém de mesmo estatuto 

jurídico e entre os forros 66% casaram-se com outros libertos. 

O mesmo padrão foi encontrado em outras regiões. Paras as freguesias 

fluminenses da Candelária, São Francisco Xavier e Jacarepaguá, em fins do XVIII e 

início do XIX, Janaína Perrayon
133

 encontrou entre os escravos, respectivamente, 

92,1%, 98,9% e 98,3% de endogamia por situação jurídica. No Termo de Barbacena
134

, 

em período semelhante, em 98% dos 700 casamentos envolvendo escravos, ambos os 

cônjuges eram cativos e em apenas 2% deles um cativo se uniu a um forro ou livre. 

Com relação aos libertos 70% deles se casaram com outros libertos e 30% se uniram a 

livres ou escravos. Portanto, na Colônia, e mesmo no Império, as uniões conjugais 

foram prioritariamente endogâmicas do ponto de vista do estatuto jurídico. 

Em Rio Espera e Cipotânea, todos os noivos cativos se uniram a noivas cativas, 

sem exceção. Na Freguesia do Lamim, dos vinte e sete casamentos realizados 

envolvendo escravos, vinte e três, entre estes o casal Manoel e Eva, se deram entre 

indivíduos de mesma condição jurídica. Duas noivas e dois noivos livres se uniram a 

cativos, como podemos observar no gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
132

 Ver: BRÜGGER, Sílvia M. J. Minas Patriarcal – Família e Sociedade (São João Del Rei – Séculos 

XVIII e XIX), Niterói, 2002. Tese de Doutorado Departamento de História – UFF, p.247. 
133 Ver: LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos nas freguesias da Candelária, São 

Francisco Xavier e Jacarepaguá: contribuições aos padrões de sociabilidade matrimonial no Rio de 

Janeiro (c.1800-c.1850). Rio de Janeiro: UFRJ – Programa de Pós-Graduação em História Social, 2006. 

Dissertação de Mestrado, p. 19. 
134 Ver: RANGEL, Ana Paula dos Santos. Nos Limites da Escolha. Matrimônio e Família entre Escravos 

e Forros. Termo de Barbacena – 1781-1821. Rio de Janeiro: UFRJ/ IFCS, 2008, p.37. 
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Gráfico 02: 

Distribuição dos casamentos cativos de acordo com a 

condição jurídica dos noivos - Freguesia do Divino 

Espírito Santo do Lamim (1859-1888)

Noivo cativo + noiva 
cativa

Noivo cativo + noiva livre

Noivo livre + noiva cativa

 

                Fonte: Livros de Casamento 01 e 02 - Paróquia do Divino Espírito Santo do Lamim 

 

Mesmo com os altos níveis de endogamia verificados, houve também a 

ocorrência de casamentos mistos.   Para entendermos as questões envolvidas, contudo, é 

preciso pensar também nas conseqüências  para aqueles que se uniam a escravos. 

A diferença fundamental resultante da opção de uma pessoa livre ou forra casar-

se com uma mulher escrava ou com um homem escravo é que no primeiro caso os 

filhos gerados pelo casal nasceriam cativos, a menos que a mãe conquistasse a liberdade 

antes de os dar à luz, e no segundo não. Assim, o que levaria homens forros e livres a se 

unirem a mulheres escravas? Questões afetivas não devem ser descartadas, porém, 

considerando o casamento como um ato político e como um meio para o 

estabelecimento de sociabilidades é preciso ir mais longe
135

. 

Em algumas localidades mineiras, como em Rio Pardo,
136

 o número de homens 

livres superava o de mulheres da mesma condição. Isso diminuiria as possibilidades 

para os indivíduos do sexo masculino de encontrar uma esposa no mundo livre, 

recorrendo eles, finalmente, ao mundo liberto e cativo. Assim, para estes homens devia 

parecer vantajoso casar-se com uma escrava, mesmo que seus filhos estivessem 

condenados à escravidão. Além disso, havia a possibilidade de se acumular dinheiro 

suficiente para comprar a alforria da esposa e dos filhos, que por ventura tivessem 

                                                
135 Ver: LOPES, Janaína Christina Perrayon. Casamentos de escravos nas freguesias da Candelária, São 

Francisco Xavier e Jacarepaguá: contribuições aos padrões de sociabilidade matrimonial no Rio de 

Janeiro (c.1800-c.1850). Rio de Janeiro: UFRJ – Programa de Pós-Graduação em História Social, 2006. 

Dissertação de Mestrado, p. 22-23. 
136 Ver: CHAVES, Edneila Rodrigues. Tendências da demografia mineira no século xix: a estrutura 

populacional da Vila de Rio Pardo. XIII Seminário sobre Economia Mineira, Diamantina, 2008, p.8. 
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nascido cativos. Tal possibilidade de alcançar a liberdade era de fato, uma das 

vantagens vislumbradas pelas mulheres escravas que conseguiam realizar uma união 

hipergâmica. Entretanto, casar-se com alguém livre ou liberto não era garantia de uma 

trajetória bem sucedida
137

. 

Por outro lado, o que levaria mulheres livres e forras a se unirem a homens 

cativos? Embora, neste caso, os filhos nascessem livres, tanto eles quanto sua mãe 

devem ter permanecido no que Cacilda Machado chamou de escravidão informal
138

, 

sendo identificados pela condição do pai e do marido. 

Para os senhores, isto talvez não fosse essencial para a composição da mão-de-

obra, porém agregava dependentes e era, sem dúvida, politicamente importante, já que 

reforçava a hierarquia social. Mesmo que cativos se casassem com mulheres de 

condição jurídica superior, caso em que os filhos gerados nasceriam livres, ainda 

poderia haver vantagem para o senhor por meio de uma extensão de sua clientela 

propiciada pela produção de dependentes
139

. 

Apliquemos essas hipóteses numa situação real, analisando os quatro 

casamentos mistos ocorridos em Lamim. O primeiro deles
140

, entre Luiz Barbosa, 70 

anos, livre, e Balbina, crioula, 35 anos, escrava. Nesse caso, a idade avançada do noivo 

reduziu suas opções no universo dos livres, vindo encontrar sua companheira entre as 

cativas. Para a noiva, percebe-se a oportunidade de liberdade num curto espaço de 

tempo, conseguida com os recursos de uma possível herança deixada pelo marido.  

O segundo
141

, entre João Dias da Costa, 43 anos, viúvo livre, com Luzia, 38 

anos, escrava. Talvez a redução de possibilidades no mundo livre, também nesse caso, 

tenha feito João se casar com uma cativa, fugindo da solidão da viuvez. Para Luzia, o 

marido poderia lhe ajudar na conquista da alforria. 

O terceiro
142

 e quarto
143

 casamentos mistos são semelhantes: mulheres livres se 

unindo a homens cativos. Maria Silvéria de Jesus, viúva de 32 anos, se unindo a 

                                                
137 Ver: Rangel, Ana Paula dos Santos. Nos Limites da Escolha. Matrimônio e Família entre Escravos e 

Forros. Termo de Barbacena – 1781- 1821. Rio de Janeiro: UFRJ/ IFCS, 2008, p.38-40. 
138 Ver:  MACHADO, Cacilda da Silva. A Trama das Vontades. Negros, pardos e brancos na produção da 
hierarquia social (São José dos Pinhais – PR, passagem do XVIII para o XIX). Rio de Janeiro: UFRJ/ 

IFCS, 2006. (Tese de Doutorado), p.170. 
139 Ver: Rangel, Ana Paula dos Santos. Nos Limites da Escolha. Matrimônio e Família entre Escravos e 

Forros. Termo de Barbacena – 1781- 1821. Rio de Janeiro: UFRJ/ IFCS, 2008, p.40. 
140

 Ver: Registro 97, Livro de Casamentos n 2 (1877-1908) – Paróquia do Divino Espírito Santo do 

Lamim 
141 Ver: Registro 95, Livro de Casamentos n 2 (1877-1908) – Paróquia do Divino Espírito Santo do 

Lamim 
142 Ver: Registro 96, Livro de Casamentos n 2 (1877-1908) – Paróquia do Divino Espírito Santo do 
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Policarpo, escravo de 48 anos; e Maria Januária Gomes, 22 anos, se unindo a Antônio, 

27 anos, escravo. Nesses dois casos, a justificativa mais provável é que essas noivas 

seriam libertas e que, provavelmente, já manteriam algum tipo de relacionamento com 

os noivos escravos desde a época em que eram cativas. 

As relações endogâmicas também foram padrão entre os escravos, quando 

analisadas sob o aspecto da origem étnica. Segundo o estudo desenvolvido por Rômulo 

Andrade
144

, para os municípios de Juiz de Fora e Muriaé, na província de Minas Gerais, 

abarcando o período de 1845 a 1888, as relações endogâmicas eram preferidas pelos 

cativos. Mas, devido à desproporção entre os sexos, os escravos que não conseguiam se 

unir a uma cativa de sua etnia, tornavam-se um celibatário ou uniam-se a uma escrava 

de outra etnia. Segundo seus dados, a exogamia era praticada principalmente por 

africanos e crioulas. 

Florentino e Góes
145

  encontraram a mesma predileção por relações endogâmicas 

entre os cativos da fazenda Resgate, de propriedade de Manoel Aguiar Vallim. As 

uniões mistas também se deram, preferencialmente, entre homens africanos com 

mulheres crioulas, o inverso se afigurava como uma exceção.  

De acordo com a análise desenvolvida por Robert Slenes
146

 para o município de 

Campinas, as escolhas dos escravos por laços matrimoniais entre indivíduos de uma 

mesma etnia, não podem ser interpretadas como uma clara tensão étnica dentro do 

cativeiro. Segundo Slenes, a pesquisa em Campinas confirmou uma tendência dos 

mancípios pelas uniões endogâmicas. Estes dados estão de acordo com os de outras 

pesquisas para o Sudeste. Entretanto, junto a essas uniões por etnia há também um 

expressivo número de relações exogâmicas, ou seja, entre indivíduos de etnias 

diferentes. 

A tendência à endogamia por etnia nas relações matrimoniais estabelecidas pelos 

cativos também foi encontrada por Sheila de Castro Faria
147

  em seu estudo na região 

                                                                                                                                          
Lamim 
143 Ver: Registro 127, Livro de Casamentos  2 (1877-1908) – Paróquia do Divino Espírito Santo do 

Lamim 
144 Ver: ANDRADE, Rômulo. Casamentos endogâmicos e casamentos mistos de escravos na Zona da 

Mata de Minas Gerais. Vertentes, São João del Rei, n. 11, jan./jun., p. 23-30, 1998, p.24-25. 
145 Ver: FLORENTINO, Manolo. e GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico 

atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, p.152. 
146

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

escrava. Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p.79. 
147 Ver: FARIA, S. de C. A Colônia em Movimento: Fortuna e Família no Cotidiano Colonial. RJ: Nova 

Fronteira, 1998, p.335-336. 
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dos Campos dos Goitacases. Mas ela ressalta que entre os crioulos as uniões 

exogâmicas eram mais comuns, apesar de também preferirem relações endogâmicas. 

Mesmo com mais de um terço dos registros de casamento não trazendo a origem 

étnica dos noivos, pudemos perceber a predominância de uniões endogâmicas entre os 

escravos de Lamim, além de uma disposição maior dos crioulos e crioulas para uniões 

exogâmicas. A mesma predominância de uniões endogâmicas também foi encontrada 

em Rio Espera e Cipotânea, como podemos observar na Tabela 2.3: 

 

Tabela 2.3: Distribuição dos casamentos de escravos por origem étnica dos 

nubentes  (1859-1888) 

 

 Lamim  Rio Espera Cipotânea  

Origem Noivo/noiva Qtd % Qtd % Qtd % 

Crioulo/crioula 09 33,34 23 32,86 06 40,0 

Africano/crioula 02 7,4 07 10,0 - 0 

Crioulo/africana 02 7,4 02 2,86 01 6,66 

Mulato/crioula 01 3,7 - 0 - 0 

Ñ inf/ ñ inf 10 37,06 11 15,71 02 13,35 

Pardo/crioula 02 7,4 03 4,28 01 6,66 

Crioulo/ ñ inf 01 3,7 - 0 01 6,66 

Africano/africana - 0 18 25,71 02 13,35 

Africano/ ñ inf - 0 01 1,43 - 0 

Africano/parda - 0 02 2,86 - 0 

Crioulo/parda - 0 01 1,43 - 0 

Pardo/africana - 0 01 1,43 - 0 

Pardo/parda - 0 01 1,43 01 6,66 

Ñ inf/ crioula - 0 - 0 01 6,66 

Total 27 100 70 100 15 100 

 
Fonte: LAMIM: Livro de Casamentos  n  01 (1859-1876), Livro de Casamentos  n 02 (1877-1908) - 

Paróquia do Divino Espírito Santo do Lamim; RIO ESPERA (N. S. DA PIEDADE DA BOA 

ESPERANÇA): Livro de Casamentos n 02 (1851-1887), Livro de Casamentos n 03 (1888-1898) – 

Paróquia de Nossa Senhora da Piedade; CIPOTÂNEA (S. C. DO XOPOTÓ): Livro de Casamentos n 01 

(1857-1889) – Paróquia de São Caetano. 

 

            

 Provavelmente os noivos e noivas com origem não informada nos registros eram 

crioulos, visto que a entrada de africanos no país já havia sido proibida há quase dez 

anos das primeiras anotações. 

 Para um casamento ser considerado válido, além da presença do pároco, era 

necessária, para o século XIX, pelo menos duas testemunhas que confirmassem a 

celebração e a união dos noivos. 
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As testemunhas 

A análise das indicações deixadas nos registros são significativas e reveladoras 

de um aspecto relacionado ao casamento que estava intrinsecamente ligado ao 

cotidiano: a escolha das testemunhas ou padrinhos. De acordo com Josette Lordello
148

, 

após o Concílio de Trento, para que um casamento fosse considerado válido por parte 

da igreja ele precisava cumprir três exigências: ser realizado em lugar sagrado – leia-se 

aí o espaço físico da Igreja ou capela –, ser celebrado por palavras na presença de um 

pároco e ter a presença de duas ou três testemunhas – que podiam ser os fiéis que 

assistiam a missa. 

O testemunho garantia a visibilidade desejada para uma união de bons cristãos, 

além disso, dependendo da testemunha ou padrinho, aumentava a importância da 

celebração e o reconhecimento social do casal
149

. 

 No que se refere à situação das testemunhas, ainda prevalece entre os 

historiadores a ideia corrente de que sua presença era de fato aleatória e sem 

importância na celebração do matrimônio católico e na vida dos noivos. Sheila de 

Castro Faria chegou a afirmar que: 

 
As testemunhas do casamento, sempre homens, não tinham a importância dos padrinhos 

de batismo, já que foram as mesmas a assinar em várias séries de assentos. Quando 

particularizadas, também as informações sobre elas eram mais completas. Na realidade, 

“testemunhas‟ eram todos os que assistiam à cerimônia, como aludem alguns assentos, 

mas só duas, três ou quatro assinavam. De meados do século XVIII em diante, o número 

se fixou em duas assinaturas.150  

 

 

 

Janaína Perrayon
151

 chama a atenção para como tem sido analisado pelos 

historiadores o fato de que algumas pessoas eram as mesmas a assinar em várias séries 

de assentos como testemunhas. Explicar esse comportamento como um forte indício de 

serem essas pessoas funcionários eclesiásticos ou indivíduos que com freqüência 

encontravam-se próximos às igrejas e, portanto, disponíveis para cumprir esse papel por 

ocasião das cerimônias, é a hipótese mais utilizada pelos pesquisadores. Ou quando, ao 

                                                
148 Ver: LORDELLO, Josette Magalhães. Entre o Reino de Deus e o dos homens: a secularização do 

casamento no Brasil do séc. XIX. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 2002, p.61. 
149 Ver: SILVA, Gian Carlo de Melo. Um só corpo, uma só carne : casamento, cotidiano e mestiçagem 

no Recife colonial 1790 – 1800. Dissertação (Mestrado em História Social de Cultura Regional) – 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2008, p.120-121. 
150 Ver: FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.309. 
151 Ver: LOPES, Janaína Christina Perrayon.  Enlaces e Redes: as testemunhas de casamento e a 

sociabilidade africana a partir dos registros matrimoniais da Freguesia da Candelária na primeira 

metade do séc. XIX. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 
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contrário, o padrão era o de nomes não recorrentes, tem sido mais fácil lançar mão do 

argumento de que, a princípio, qualquer um dentre uma multidão de fiéis, que por 

ventura estivesse assistindo à missa, poderia ser uma testemunha em potencial. Em 

suma, para a historiografia as testemunhas de casamento não tinham a importância dos 

padrinhos de batismo e, portanto não demandavam dos noivos uma acuidade maior no 

momento da escolha. 

Comparando os registros de casamento do Brasil com os da França do Antigo 

Regime, Sérgio Nadalin, no entanto, alerta para a necessidade de conhecer melhor quem 

eram as testemunhas: 

 
Aqui, a única assinatura na ata era, eventualmente, da testemunha, dado que 

evidentemente poderia ser aproveitado para certo tipo de estudos se não ocorrer o uso, 

como em Curitiba no século XVIII, da utilização sempre das mesmas pessoas para 

testemunhar o ato. Sem dúvida resta-nos a esse respeito, perguntar quem eram essas 

pessoas, e esta é uma investigação que ainda está para ser feita.152 

Seguindo as recomendações de Nadalin, procuramos olhar com mais atenção 

para as pessoas que serviram como testemunhas de casamento envolvendo cativos na 

Freguesia do Lamim. 

Assinaram como testemunhas do matrimônio de Manoel e Eva o sargento 

Severiano José Nogueira e Adriano Francisco das Chagas. Pesquisando nos registros 

paroquiais, constatamos que o Sgto. Severiano era cunhado do proprietário dos noivos, 

o alferes José Francisco dos Reis. A segunda testemunha, Adriano Chagas, era 

compadre de Severiano, além de ser padrinho de batismo de filhos de escravas de José 

Francisco. 

Não nos surpreendeu que fossem testemunhas do casamento de João e Juliana, 

de propriedade do Sgto. Severiano Nogueira, o alferes José Francisco dos Reis e José 

Francisco das Chagas, possivelmente irmão de Adriano Francisco das Chagas 

(testemunha de Manoel e Eva). Indo mais além, no casamento de Julião e Cecília, 

escravos de Francisco Antônio dos Reis (irmão do alferes José Francisco dos Reis) 

constam como testemunhas ninguém menos que José Francisco dos Reis e Severiano 

José Nogueira. 

Como os três casamentos ora citados ocorreram numa terça, numa quarta e num 

sábado, respectivamente, as testemunhas, que habitavam em logradouros distintos, não 

estavam presentes na Igreja por um acaso, como possivelmente poderia ocorrer se as 

                                                
152 NADALIN, Sergio Odilon. História e demografia: elementos para um diálogo. Campinas: Associação 

brasileira de Estudos Populacionais – ABEP, 2004, p.97. 
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cerimônias tivessem ocorrido num domingo, junto com a celebração da missa. Também 

não eram, as testemunhas, funcionários eclesiásticos ou pessoas que pudessem ser 

encontradas, com freqüência, próximas à Igreja.  

Portanto, essas pessoas não eram apenas testemunhas, foram escolhidas como 

padrinhos. Difícil será saber até que ponto os cativos participaram do processo de 

escolha, se é que participaram. O  que podemos afirmar, nos baseando também nos 

registros de batismo e casamento de pessoas livres, é que havia uma rede de parentesco 

sanguíneo e espiritual envolvendo as famílias Reis, Nogueira e Chagas, incluindo aí 

todos os cativos pertencentes a elas, formando uma espécie de grande família patriarcal. 

Em estudo sobre o casamento de escravos em Juiz de Fora e Muriaé, no 

Oitocentos, Rômulo Andrade
153

 também encontrou um pequeno número de testemunhas 

livres com algum grau de parentesco com os proprietários. Para ele, tais casos poderiam 

indicar uma sincera relação de tipo pessoal. Em Rio Espera e Cipotânea, a ausência de 

fontes nos impossibilitou estabelecer relações de parentesco entre testemunhas e 

proprietários, a não ser em casos onde os sobrenomes não deixavam dúvidas com 

relação ao parentesco. Encontramos, então, 2 casos em Cipotânea e 9 em Rio Espera. 

Assim com em Lamim, observamos que nessas freguesias também havia, mesmo que 

em pequena proporção, um processo de escolha das testemunhas, um apadrinhamento. 

Não encontramos, para Lamim, nenhum casamento entre cativos no qual o 

proprietário figurava como testemunha. Em Cipotânea, encontramos apenas 1 caso e, 

em Rio Espera, foram 2 matrimônios onde o proprietário também era testemunha. 

Segundo Andrade
154

, as fontes mostram que a presença de senhores como testemunhas 

de seus escravos constitui uma exceção. 

O nome de Antônio Dias Lopes aparece como testemunha nos casamentos de 

Fortunato e Rita, Policarpo e Maria Silvéria, Antônio e Maria Januária. Mesmo com 

sobrenome de senhores de escravos da Freguesia do Lamim, verificando a relação de 

escravos de 1866 
155

 e os registros paroquiais, não encontramos nenhum cativo que 

fosse de sua propriedade. Também não há indícios de serem os proprietários parentes de 

Antônio Lopes. É bem provável que ele tivesse certo prestígio junto aos cativos dessas 

escravarias e ou aos proprietários dos mesmos. 

                                                
153 Ver: ANDRADE, Rômulo. Casamentos entre escravos na região cafeeira de Minas Gerais. Ver. Univ. 

Rural, Sér. Ciênc. Humanas Vol. 22(2): 177-197, jul./dez. 2000, p.185-186. 
154 Ver: ANDRADE, Rômulo. Casamentos entre escravos na região cafeeira de Minas Gerais. Ver. Univ. 

Rural, Sér. Ciênc. Humanas Vol. 22(2): 177-197, jul./dez. 2000, p.185. 
155 Relação dos Escravos do Districto do Lamim, 1866. Museu e Arquivo Antônio Perdigão – Conselheiro 

Lafaiete -  documento avulso. 
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Figurando como testemunha em dois casamentos de cativos em Lamim, 

encontramos João Francisco de Medeiros Duarte. Nome muito recorrente em registros 

de batismo e casamento de livres, tratava-se do professor de primeiras letras da 

Freguesia, ocupação de prestígio nas pequenas localidades. Sua presença como 

testemunha num casamento de cativos trazia prestígio aos noivos. 

O crioulo livre Joaquim Serafim também testemunhou dois casamentos em 

Lamim. O de Cesário e Jerônima, cativos de José Vieira de Souza Ferraz, e o de 

Valeriano Banguela com Gerônima, escravos de Francisco Paulo de Moraes. Nesses 

dois casos, a testemunha poderia ter construído laços de amizade quando ainda se 

encontrava no cativeiro. Em Rio Espera e Cipotânea, nenhum forro serviu como 

testemunha em casamentos envolvendo escravos. 

Nos matrimônios de escravos em Lamim, encontramos apenas um registro onde 

aparece um cativo como testemunha. Foi no casamento de Delfino e Lucianna, cativos 

do Capitão Manoel Dias Lopes. Junto com um livre, o escravo Patrício, cativo de Joana 

Rosa do Amorin, testemunhou a união. Supostamente Patrício fazia parte do círculo 

social dos noivos e tenha estabelecido com os mesmos relações de parentesco espiritual. 

Em Rio Espera, sempre na companhia de um homem livre, houve a participação de 

cativos como testemunhas em quatro casamentos. Em Cipotânea, não registramos 

nenhum caso. 

Nos demais casamentos, em todas as três freguesias estudadas, as testemunhas 

eram homens livres, geralmente proprietários de cativos. Em Lamim, somente uma 

mulher figurou como testemunha de um casamento entre escravos. Ao lado do marido, 

Dona Carolina Leopoldina Gonçalves presenciou o casamento de Inocêncio e Antônia, 

escravos do Ten. Cel. José Policarpo da Cunha. Não era comum a presença de mulheres 

como testemunhas, salvo estarem junto ao marido, como neste caso. Em Cipotânea, a 

presença da mulher, ao lado do marido, como testemunha, foi registrada três vezes. Em 

Rio Espera, a participação feminina foi maior, sendo observada em 22 dos 70 

casamentos realizados. 

Pudemos perceber que a presença das testemunhas nos casamentos envolvendo 

cativos não foi aleatória ou obra do acaso. Havia um processo de escolha dessas 

testemunhas e essas acabavam se tornando padrinhos dos noivos, criando um vínculo 

espiritual entre eles. Para dar sustentação a essa afirmativa, vejamos as testemunhas de 

casamentos coletivos na Tabela abaixo: 
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Tabela 2.4 – Testemunhas de casamentos coletivos de escravos – 1859-1888 

Data Noivo Noiva Testemunhas 

 

Freguesia 

12/08/86 

 

Zeferino Andreza Cap. José Francisco de Almeida e Antônio dos Reis 

Chagas 

Lamim 

 Joaquim Leopoldina Manoel da Costa Conegundes e Antônio Francisco de 
Almeida 

Lamim 

23/02/59 José Marianna Cap. Joaquim Gomes Ferreira Cipotânea 

 João Francisca João Dias e Izabel Cipotânea 

22/08/86 Venancio Josepha Antonio Dias Moreira, Manoel Dias Moreira Sobrinho Rio Espera 

 Claudiano Felicidade Antonio Dias Moreira e Manoel Dias Moreira Sobrinho Rio Espera 

 Sotero Narciza Alcides Moreira da Costa e Cap Teofilo Dias de 

Almeida 

Rio Espera 

 Joze Maria Antonio Moreira da Costa, Francisco Paulino de 

Oliveira 

Rio Espera 

13/06/85 Porfirio Marcelina Antonio Luiz de Freitas Sobrinho, Alcides Moreira da 

Costa e sua mulher D Joanna 

Rio Espera 

 Antonio Thereza Francisco Severino de Oliveira, Joao Elias Gomes 

Barrozo e D Maria Luiza de Oliveira 

Rio Espera 

03/11/83 Benedicto Anna Pedro Barboza e Porfirio (cativo) Rio Espera 

 Modesto Guilhemina Antonio Pinto de Oliveira e Joao Francisco Pinto Rio Espera 

23/11/80 Caetano Firmina Anacleto Augusto Alvim e Francisco Fernandes da 

Silva 

Rio Espera 

 Zacharias Marcelina Anacleto Augusto Alvim e Francisco Fernandes da 

Silva 

Rio Espera 

19/06/75 Joao Francisca Luiz Guedes de Mendonça e Jose Pereira Neves Rio Espera 

 Joao Carlota Alf Domiciano Ferreira Coelho, Manoel Goncalves 

Abreu 

Rio Espera 

02/12/71 Presciliano Joanna Jose Custodio da Fonseca, sua mulher D Maria 

Ambrozina Ferreira e Francisco Laureano Pereira 

Neves 

Rio Espera 

 Jose Rita Domingos Antonio de Bittencourt, sua mulher D. 

Constancia Maria de jesus e Francisco Laureano 

Pereira Neves 

Rio Espera 

28/11/68 Roque Romana Manoel Jose Pimentel e Joao Goncalves Ricardo Rio Espera 

 Felizardo Margarida Leonel Rufino da Cunha, Joao Goncalves Ricardo, 

Maria Joaquina Pontes 

Rio Espera 

21/09/68 Jose Josefa Joao Moreira Gandra, Jose Goncalves Heleno e sua 

mulher Anna Joaquina Oliveira 

Rio Espera 

 Belarmino Eva Joao Moreira Gandra, Jose Goncalves Heleno e sua 

mulher D Anna Joaquina Oliveira 

Rio Espera 

04/09/67 Vicente Genoveva Theofilo Dias de Almeida, Manoel Ribeiro Mendes Rio Espera 

 Modesto Emilia Theofilo Dias de Almeida, Manoel Ribeiro Mendes Rio Espera 

03/07/66 Ignacio Marcelina Luciano da Rocha Ferreira, D.Maria Joaquina da Silva 
Pontes e Domingos Antonio Bittencourt 

Rio Espera 
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 Jose Maria  Pedro Jose Cardozo, D Maria Rita Barreto, Domingos 

Antonio Bittencourt 

Rio Espera 

 Euzebio Francisca Domingos Antonio de Bittencourt, D Anna Roza 

Barreto e Pedro Jose Cardozo 

Rio Espera 

 Joaquim Joaquina Domingos Antonio de Bittencourt, sua mulher D 

Constancia Maria de Jesus e Pedro Jose Cardozo 

Rio Espera 

07/05/64 Antonio Marcelina Jose Antonio Oliveira, Jose Moreira de Abreu Rio Espera 

 Luiz Camilla Jose Antonio Oliveira, Jose Moreira de Abreu Rio Espera 

24/07/61 Bento Eufrazia Joao Dornelas Costa, Pedro Jose Cardozo Rio Espera 

 Januario Claudina Ten Joao Jose da Silveira, Manoel Goncalves de Abreu Rio Espera 

Fonte: LAMIM: Livro de Casamentos  n  01 (1859-1876), Livro de Casamentos  n 02 (1877-1908) - 
Paróquia do Divino Espírito Santo do Lamim; RIO ESPERA (N. S. DA PIEDADE DA BOA 

ESPERANÇA): Livro de Casamentos n 02 (1851-1887), Livro de Casamentos n 03 (1888-1898) – 

Paróquia de Nossa Senhora da Piedade; CIPOTÂNEA (S. C. DO XOPOTÓ): Livro de Casamentos n 01 

(1857-1889) – Paróquia de São Caetano. 

 

 

Se, como nos lembra Rômulo Andrade, era prática comum que as mesmas 

pessoas, livres ou escravas, servissem de testemunhas nos casamentos realizados em 

conjunto numa mesma data,
156

 por que , na maioria dos casamentos coletivos realizados 

nas três freguesias por nós estudadas, cada casal apresentava suas próprias testemunhas? 

Mais uma vez, há evidências de que as testemunhas eram escolhidas e não 

simplesmente quaisquer indivíduos que, por obra do acaso, assistiam às celebrações. 

Manoel e Eva, agora reconhecidos pela Igreja e pelos homens como um casal, 

uma família, decerto, já possuíam a sua moradia própria e cultivavam uma pequena roça 

para complementar o sustento do lar. Pouco mais de dois anos e meio após o casamento, 

nascia o primeiro filho do casal, assunto que será tratado no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
156 Ver: ANDRADE, Rômulo. Casamentos entre escravos na região cafeeira de Minas Gerais. Ver. Univ. 

Rural, Sér. Ciênc. Humanas Vol. 22(2): 177-197, jul./dez. 2000, p.185. 
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CAPÍTULO 3 – O NASCIMENTO DOS FILHOS E O PARENTESCO 

ESPIRITUAL  

 

 Durante os quinze anos de matrimônio de Manoel e Eva, a família consanguínea 

cresceu. O casal teve seis filhos: Raimundo, Adão, Domingos, Margarida, Manoel e 

Maria. Além dos laços de sangue que os uniam, a família foi ampliada pelo parentesco 

espiritual estabelecido pelo sacramento do Batismo. Segundo Renato Venâncio, ao 

contrário do parentesco consanguíneo, o espiritual é fruto de uma escolha que abre 

caminho para que, mesmo os grupos mais empobrecidos da população, possam  

“eleger” parentes pertencentes a grupos superiores da sociedade.
157

 

  De acordo com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia,
158

  o 

batismo era o primeiro de todos os sacramentos, a porta de entrada para a Igreja 

Católica e a oportunidade de salvação da alma. Em se tratando da população escrava, o 

batismo não significava apenas o certificado de nascimento e inserção no mundo 

cristão, mas, principalmente, o reconhecimento oficial dos direitos do proprietário sobre 

sua posse. Conforme Renato Venâncio, através das atas batismais provava-se a posse 

de um escravo; forros em pia batismal, por sua vez, utilizavam esse testemunho para 

demonstrar a própria liberdade.
159

 

 A partir dos registros de batismo dos filhos de Manoel e Eva, pretendemos, neste 

capítulo, fazer uma análise dos batizados de crianças filhas de cativos  realizados na 

freguesia e paróquia de Lamim. Até onde as fontes nos permitirem avançar, buscaremos 

respostas para as seguintes perguntas: Qual o padrão de compadrio estabelecido e seus 

significados? Quais os índices de legitimidade? Quem eram os padrinhos escolhidos? 

Qual o percentual  de famílias nucleares e matrifocais? Ocorreram alforrias durante o 

batismo? Com base nos registros de batismo, como era a propriedade escrava da 

freguesia?  Começaremos pelos significados do compadrio.  

  

 

                                                
157 Ver: VENANCIO, Renato Pinto. Compadrio e rede familiar entre forras de Vila Rica, 1713-1804. In: 

Anais da V Jornada Setecentista, Curitiba, Novembro de 2003, p.598. 
158

 Ver: Constituições primeiras do arcebispado da Bahia[...]. São Paulo: Typographia 2 de dezembro de 

Antônio Louzada Antunes, 1853, Livro Primeiro, Título X, parágrafo 33-34. 
159 VENANCIO, Renato Pinto; SOUZA, Maria José Ferro de; PEREIRA, Maria Teresa Gonçalves. O 

Compadre Governador: redes de compadrio em Vila Rica de fins do século XVIII. Revista Brasileira de 

História. São Paulo, v 26, n 52, p. 273-294, 2006, p.275. 
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Significados do Compadrio 

Valorizado por todos os grupos sociais, o parentesco espiritual adquiriu sentidos 

políticos que foram sendo recriados. Da mesma forma que o parentesco consanguíneo e 

o criado pelos laços do  matrimônio, o compadrio se fundamentava em bases sólidas, no 

que se refere ao sentimento de pertença e identidade de grupo familiar.
160

 Para 

Schwartz
161

, ele poderia reforçar os laços de parentesco já existentes, solidificar 

relações com pessoas de classe social semelhante ou estabelecer laços verticais entre 

indivíduos socialmente desiguais. Segundo Leonara Delfino: 

 

O indivíduo, ao apadrinhar o inocente livre ou escravo, não só se aparentava com seu 

afilhado, mas também com os pais biológicos deste, se tornando parentes espirituais de 

seus respectivos compadres. Entretanto, na “roda do compadrio” selava-se aliança entre 

o núcleo familiar primário do batizando e os indivíduos escolhidos a serem protetores e 

instrutores morais e de princípios religiosos do rebento a ser ungido.162 

 

 

Silvia Brügger, analisando o significado do compadrio em São João Del Rei nos 

séculos XVIII e XIX,
163

 constatou que esse apresentava uma grande possibilidade de 

extensão de laços sociais, pela qual uma pessoa poderia apadrinhar um número infindo 

de afilhados, incorporando à sua parentela inúmeras unidades familiares e, ao mesmo 

tempo, permitindo que se criassem sólidos vínculos entre pessoas das mais diferentes 

condições sociais, que passavam a se reconhecer como parentes. Brügger ainda nos 

chama a atenção para outra importante característica do compadrio: 

 
Por outro lado, entre elas não haveria qualquer implicação de ordem patrimonial, como 

ocorria, por exemplo, no estabelecimento de alianças matrimoniais. O afilhado, embora 

pudesse esperar ser beneficiado pelo padrinho, não era seu herdeiro necessário. Por isso, a 

rigor, ninguém em princípio teria motivos para recusar um apadrinhamento. Pelo contrário, 

ter afilhados era um “capital” político importante.164  

 

                                                
160 Ver: DELFINO, Leonara Lacerda. A família negra na freguesia de São Bom Jesus dos Mártires: 

incursões em uma demografia de escravidão no Sul de Minas (1810-1873). Dissertação – Mestrado em 

História – UFJF, Juiz de Fora, 2010, p.173. 
161 Ver: SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001, p.266. 
162 DELFINO, Leonara Lacerda. A família negra na freguesia de São Bom Jesus dos Mártires: incursões 

em uma demografia de escravidão no Sul de Minas (1810-1873). Dissertação – Mestrado em História – 

UFJF, Juiz de Fora, 2010, p.173. 
163 Ver: BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Padrinhos de Muitos Afilhados: um estudo do significado do 

compadrio em São João del Rei, Séculos XVIII e XIX. ANPUH – XXII Simpósio Nacional de História, 

João Pessoa, 2003. 
164 BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Padrinhos de Muitos Afilhados: um estudo do significado do 

compadrio em São João del Rei, Séculos XVIII e XIX. ANPUH – XXII Simpósio Nacional de História, 

João Pessoa, 2003, p.7. 
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Havia uma série de normas que deveriam ser observadas no ritual do batismo. 

Segundo Renato Venâncio,
165

 conforme as Constituições Primeiras, a celebração da 

cerimônia requeria que matrizes, capelas, ermidas e oratórios estivessem aparelhados 

com pia batismal decente, água natural, santos óleos e parâmetros das quatro cores. O 

sacramento deveria ser ministrado por um eclesiástico, porém, quando o batizando 

corria risco de vida, o ato religioso poderia ser administrado em casa, pela parteira ou 

por qualquer outra pessoa, desde que feito segundo os princípios da Igreja, proferindo-

se as palavras: “Eu te baptizo em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo”. 

Ainda segundo Venâncio: 

 

O sacramento implicava a constituição de laços com uma nova família espiritual, que 

influenciava diretamente a carnal. Era usual, no momento do batismo, o pároco fazer 

algumas perguntas aos padrinhos, que as respondiam em alto e bom tom, 

transformando-os em fiadores públicos daqueles por quem respondiam. Tal 

compromisso significava privilégios e deveres de ambas as partes, os quais eram 

reconhecidos através da obediência, fidelidade e reverência do afilhado, em 

contrapartida às múltiplas responsabilidades dos padrinhos.166 

 

 

O estudo do compadrio numa sociedade escravista tem se tornado um poderoso 

instrumento para se conhecer aspectos importantes do funcionamento da comunidade 

escrava.
167

 O sacramento do batismo abria possibilidades aos cativos de extrapolarem, 

com uma frequência muito maior que a do matrimônio, os limites de propriedade e 

condição social.
168

 O compadrio consolida e estende os indispensáveis laços de 

solidariedade buscados pelos escravos para sobreviver no meio de uma sociedade 

hostil e ou, às vezes, se libertar.
169

 

Por outro lado, é imperativo ressaltar que a instituição do compadrio era 

eminentemente hierárquica, mesmo quando estabelecido entre pares de um mesmo 

grupo social. As expectativas exigidas e a serem cumpridas por cada ente envolvido no 

                                                
165 Ver: VENANCIO, Renato Pinto; SOUZA, Maria José Ferro de; PEREIRA, Maria Teresa Gonçalves. O 

Compadre Governador: redes de compadrio em Vila Rica de fins do século XVIII. Revista Brasileira de 

História. São Paulo, v 26, n 52, p. 273-294, 2006, p.274-275. 
166 VENANCIO, Renato Pinto; SOUZA, Maria José Ferro de; PEREIRA, Maria Teresa Gonçalves. O 

Compadre Governador: redes de compadrio em Vila Rica de fins do século XVIII. Revista Brasileira de 

História. São Paulo, v 26, n 52, p. 273-294, 2006, p.276. 
167 Ver: SCHWARTZ, 2001 Apud DELFINO, Leonara Lacerda. A família negra na freguesia de São Bom 

Jesus dos Mártires: incursões em uma demografia de escravidão no Sul de Minas (1810-1873). 

Dissertação – Mestrado em História – UFJF, Juiz de Fora, 2010, p.173. 
168 DELFINO, Leonara Lacerda. A família negra na freguesia de São Bom Jesus dos Mártires: incursões 
em uma demografia de escravidão no Sul de Minas (1810-1873). Dissertação – Mestrado em História – 
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rito fazia com que esta relação, apesar do forte traço de reciprocidade, estivesse também 

marcada pelo crivo da desigualdade.
170

 

Para Sílvia Brügger, o compadrio estabelecia um vínculo de mão-dupla. 

Tanto os padrinhos podiam beneficiar-se dos trabalhos, dos préstimos e da fidelidade 

dos afilhados, quanto estes esperavam contar com o cuidado, a proteção e o 

reconhecimento daqueles. Entretanto, ela considera importante frisar que as relações de 

compadrio não eram homogêneas: 

As condições sociais das famílias interferiam nas implicações que o vínculo assumiria. 

Assim, um mesmo homem de boa posição social poderia apadrinhar um filho de uma 

escrava e outro de uma família de prestígio. As relações que se estabeleceriam entre o 

padrinho e seus dois afilhados seriam, com certeza, de natureza distinta.171 

 

Dos sacramentos católicos, o batismo foi o mais presente entre os escravos. 

Através dele, os cativos ampliaram  laços de parentesco espiritual, seja entre si, seja  

com o grupo dos livres.  

Nos livros de batismo da Paróquia de Lamim, entre legítimos e naturais, 

encontramos 262  batizados de filhos de escravas, de um total de 971 registros. É essa 

distinção entre “legítimo e natural” que analisaremos a seguir. 

 

Filhos legítimos e ilegítimos 

Na sociedade do XIX, para que uma criança fosse considerada legítima era 

preciso que nascesse após o casamento de seus pais perante a Igreja Católica. Crianças 

filhas de mães solteiras eram classificadas como “naturais”.
172

 No caso dos filhos de 

Manoel e Eva, todos eram legítimos, pois nasceram após o matrimônio de seus 

progenitores. 

Por ter se casado já madura, com 27 anos, verificamos a possibilidade da 

maternidade de Eva ter se iniciado antes do casamento. Como dito no capítulo anterior, 

                                                
170 DELFINO, Leonara Lacerda. A família negra na freguesia de São Bom Jesus dos Mártires: incursões 

em uma demografia de escravidão no Sul de Minas (1810-1873). Dissertação – Mestrado em História – 

UFJF, Juiz de Fora, 2010, p.174. 
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 BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Padrinhos de Muitos Afilhados: um estudo do significado do 

compadrio em São João del Rei, Séculos XVIII e XIX. ANPUH – XXII Simpósio Nacional de História, 
João Pessoa, 2003, p.7. 
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 Ver: CUNHA, Maísa Faleiros da. A legitimidade entre os cativos da Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição de Franca - Século XIX. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP,  Caxambu, 

Setembro de 2004, p.7. 
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isso não ocorreu. Segundo Slenes,
173

 muitas mulheres escravas só se casavam na Igreja 

depois de ter o primeiro filho, e que, em Campinas, a maioria das mães, nas pequenas 

escravarias, eram solteiras e haviam tido apenas filhos naturais. Kátia Mattoso,
174

 em 

estudo para Salvador entre os anos 1870/1874, encontrou 85 batizados de crianças 

escravas, sendo todas filhos naturais. 

Os altos índices de ilegitimidade encontrados nos registros de batismo não 

significou, necessariamente, que os filhos estivessem privados do convívio com pai e 

mãe. Conforme Tarcísio Botelho: 

O predomínio de uniões consensuais parece ter sido uma constante em todo o século 

XIX. As crianças ilegítimas entre aquelas batizadas na paróquia de Montes Claros 

sempre representaram mais de 80% do total quando comparamos dados, seja para a 

década de 1810, 1840 ou 1870. Portanto, só podemos perceber a família escrava em 

Montes Claros caso nos desliguemos da preocupação com o casamento formal.175 

 

 

Em sua tese de doutoramento, Sheila Faria
176

 apresenta algumas causas 

explicativas para a queda da legitimidade de filhos de escravos no século XIX. A Igreja 

elaborou leis que impediam, ao menos em teoria, a separação de casais e seus filhos. A 

presença de bispados próximos à localidade significava a possível interferência na 

relação senhor-escravo, ainda que esta interferência não fosse significativa devido à 

oferta de mão de obra abundante com o tráfico de escravos. Com o fim do tráfico, as 

coisas se modificam. O mercado de escravos interprovincial e intraprovincial se 

intensifica, uma vez que a reposição de mão de obra escrava via tráfico externo cessou. 

Outra hipótese, refere-se ao afluxo de africanos na primeira metade do século XIX, o 

crescimento das posses e a criação das senzalas separadas das casas-grandes teria 

“africanizado” os cativos, tornando-os menos interessados no casamento cristão. 

É prudente ressaltar que, ao longo de todo o nosso estudo, não consideramos 

como família apenas as legalmente formalizadas. Como bem nos lembra Cunha
177

, para 
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 Ver: SLENES, R. W. Na Senzala Uma Flor: Esperanças e Recordações na Formação da Família 

Escrava. 1ª edição. Editora Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 1999, p.103. 
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 Ver: MATTOSO, KÁTIA DE QUEIRÓS. “O Filho da Escrava  ( Em Torno da Lei do Ventre 

Livre)”.  Revista Brasileira de História.  São Paulo, v.8, nº l6, pp. 37-55, Março 88/Agosto 88, p.45. 
175 BOTELHO, T. R. Famílias e escravarias: demogragfia e família escrava no Norte de Minas Gerais 

no século XIX. Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP, São Paulo, 1994, p.143. 
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 Ver: FARIA, 1994 apud CUNHA, Maísa Faleiros da. A legitimidade entre os cativos da Paróquia 

Nossa Senhora da Conceição de Franca - Século XIX. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 
ABEP,  Caxambu, Setembro de 2004, p.7. 
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 Ver: CUNHA, Maísa Faleiros da. A legitimidade entre os cativos da Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição de Franca - Século XIX. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP,  Caxambu, 

Setembro de 2004, p.7. 
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se pensar a família escrava em um momento tão peculiar da escravidão como o século 

XIX, é preciso focalizar a família enquanto convivência familiar e comunidade escrava, 

mesmo que os registros paroquiais ofusquem essas informações. 

Dos 262 batizados de crianças filhas de cativos realizados na paróquia de 

Lamim, 184, ou 70,2%, foram de filhos de mães solteiras. Somente 78, ou 29,8%, eram 

filhos legítimos. Através da análise do índice de legitimidade dessas crianças, pudemos 

identificar dois tipos de grupos familiares: a “família nuclear” (composta por pai, mãe e 

filhos) e a “família matrifocal” (composta por mãe e filhos).
178

 As Tabelas, a seguir, 

trazem a relação dessas famílias e suas composições: 

 

Tabela 3.1 – Famílias cativas Nucleares – Freguesia do Lamim (1859/1888) 

 

Nº Mãe Pai Filhos Proprietário 

01 Severianna Francisco  Adão, Geralda Alcides Rodrigues 

Pereira 
02 Silvéria Adão Ignês D. Maria 
03 Serilla Julião Fermina, Emília Francisco Antônio dos 

Reis 
04 Berarda Luiz Maria, Efigênia Francisco Ferreira Alves 
05 Filomena Filippe Reginaldo, Maria Silvério José de Almeida 

Cardoso/Francisco José 

de Almeida 
06 Jerônima Valeriano Generosa, Faustina Francisco Pinto de 

Moraes 
07 Rozenda Honório Júlia, Carlota, Mauro, Catharina, 

Flauzina, Olympio 

João Francisco de 

Assis/João Francisco de 

Assis Júnior 
08 Fortunata Antônio Leopoldina Joaquim Pereira Ferraz e 

Silva 

09 Balbina Malaquias Joaquim, Querino, Augusta, Anna José Calixto de Almeida 
10 Genoveva Luís Malvina, Cassiana, Virgílio José Calixto de Almeida 
11 Eva Manoel Domingos, Margarida, Manoel, 

Adão, Raimundo, Maria 

José Francisco dos Reis 

12 Justa Sebastião Faustina, Rofino, Domingos, 

Silvestre, Martinho 

José Francisco dos Reis 

13 Gracianna Basílio Saturnino José Gonçalves de Souza 
14 Guilhermina Philippe Donato, Francisco, Philippe, Ignês, 

Anna, Joanna, Claudina 

José Pereira Ferraz e 

Silva 
15 Vicência Camillo Theotônio José Polycarpo da Cunha 
16 Bárbara Antônio Modesto Manoel Dias Lopes 
17 Isabel Luís Luisa, Custódia, Luzia, Lucianna, 

Vicente, Raphael, Joze, Avelino 

Manoel Dias Lopes 

18 Lucianna Delphino Cecílio, Virgínia, Luzia Manoel Dias Lopes 
19 Thereza Antônio 

Meireles 
Isidoro, Ignez, Maria, Marcianno, 
Joaquim 

Manoel Dias Lopes 

20 Fortunata Antônio Manoel Manoel José Barbosa 

21 Maria José Balbino, Joaquina Manoel José de Arruda 

22 Afra Simplício Manoel, João, Obilina, Regina Manoel Moreira da 

                                                
178 As fontes nos permitiram identificar apenas esses dois tipos de grupos familiares. Porém, outros 

arranjos familiares podem ter ocorrido. 
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Costa Conegundes 

23 Faustina Basílio Maria, Honorata, Bebianno, Querino, 

Firmino 

Manoel Pereira da Silva 

24 Francisca Agostinho Francisco, Júlia Manoel Pereira da Silva 

25 Theresa Manoel Jovita Maria Lucianna de Jesus 

26 Carlota Luiz Antônio Silvério José de Almeida 

Cardoso 

27 Francellina Francisco Francisca Silvério José de Almeida 

Cardoso 

Fonte: Livros de Batizados n 01 (1859-1876) e n 02 (1871-1888). Arquivo da Paróquia do Divino 

Espírito Santo de Lamim 

 

 

 

Tabela 3.2 – Famílias cativas Matrifocias – Freguesia do Lamim (1859/1888) 

 

Nº Mãe Filhos Proprietário 

01 Maria de Jesus Carlota Ana Maria de Souza 
02 Carlota João Anna Messias de 

Oliveira 
03 Carlota de Jesus Américo Anna Messias de 

Oliveira 
04 Gabriela Filomena, Américo Anna Messias de 

Oliveira 
05 Joanna Paula Olímpio Anna Messias de 

Oliveira 
06 Maria Theodoro Anna Messias de 

Oliveira 
07 Maria de Jesus Honorindo, Delfina, Marcellino, Laurentina Anna Messias de 

Oliveira 
08 Carlota Roque Não consta 

09 Anna Antônia, Ignez Agostinho Dias da 
Costa 

10 Flauzina Luzia, Christina, Maria Alcides Rodrigues 

Pereira 
11 Florentina Symphronio, Jovelina, Idalina, Florentina, 

Laudelina, Balduíno, Enriqueta, Francisco 

Alcides Rodrigues 

Pereira 
12 Generoza Jovita Alcides Rodrigues 

Pereira 
13 Genilda Francellina Alcides Rodrigues 

Pereira 
14 Geralda Severina, Leonida Alcides Rodrigues 

Pereira 
15 Jovita Hizidoria, João Alcides Rodrigues 

Pereira 
16 Laurentina Flausina Alcides Rodrigues 

Pereira 
17 Lucianna Leocresto Alcides Rodrigues 

Pereira 
18 Maria Celestina, Gabriella Alcides Rodrigues 

Pereira 
19 Rita Fortunata, Elvandro Alcides Rodrigues 

Pereira 
20 Rosa Helena, Faustino, Joventina, Lisandro, 

Jozino 
Alcides Rodrigues 
Pereira 

21 Zenilda Honorata Alcides Rodrigues 
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Pereira 

22 Maria Cassianno Anacleto José 

Gonçalves 

23 Marianna Cassimiro Anacleto José 

Gonçalves 

24 Vicência Felipe Antônio  

25 Clementina Manoel Antônio Coelho Gomes 

26 Generosa Florentina, Maria, Ricardo Antônio da Guerra 

Leite Pereira 

27 Maria José Antônio Francisco dos 

Reis 

28 Maria Magdalena Antônio Antônio José de Souza 

29 Rita Maria Francisco Antônio José de Souza 

30 Rosenda José, Eudoxia Augusto Antônio 

Emílio do Couto 

31 Flauzina Affonso, Ignácio Barão de Coromandel 

32 Francisca Fortunato Domingo dos Reis 

33 Benedita Miguelina Efigênia Maria do Ceo 

34 Jovita Sabino Francelina Cândida de 

Jesus 

35 Joaquilina Silvestre Francisca Cândida de 

Jesus 

36 Joaquina Cristina, Maria Francisca de Assis 

Chagas 

37 Joaquina Jovelina Francisca Umbelina de 
Jesus 

38 Cirilla Anna, Raphael Francisco Antônio dos 

Reis 

39 Florentina Leandra, Rufino, Manoel, Martinha, Jesué, 

Thereza, Samuel, Quintina, Sabino 

Francisco Antônio dos 

Reis 

40 Rita Ignês Francisco Baeta Neves 

41 Rozalina Clara, Altina, Paulino, Rita, Ricardo Francisco José de 

Almeida 

42 Leopoldina Martinho Francisco Rodrigues de 

Assis 

43 Virgilina Crispim Jacob Gomes da Silva 

44 Lúcia Maria Jacob Henrique Pereira 

da Silva 

45 Faustina Joaquim Joanna Rosa de 

Amorim 

46 Florentina Flauzina Joanna Rosa de 

Amorim 

47 Gertrudes Raphael, Leopoldina, Florentina, Faustina Joanna Rosa de 

Amorim 

48 Custódia Isabel João Calixto de 

Almeida 

49 Luzia Estevão João Calixto de 

Almeida 

50 Rosa Antônio João Cândido de 
Resende 

51 Gabriella Saul, Vencyslão, Celestino João Francisco de 

Assis/João Francisco de 

Assis Júnior 

52 Ludovina Tancredo João Francisco de Assis 

53 Rita Antônia, Francelina, Paulino, Maria João Francisco de 

Assis/João Francisco de 

Assis Júnior 

54 Rosenda Dolcelino João Francisco de Assis 

55 Vicência Heduviges, Américo, Veríssimo, Mathias João Francisco de 
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Assis/João Francisco de 

Assis Júnior 

56 Herculana Eva João Francisco de Assis 

Júnior 

57 Rozenda Maria João Francisco de Assis 

Júnior 

58 Umbelina Hermínia, Ulisses João Ignácio da Silva 

Passos 

59 Maria Margarida Joaquim de Matos 

60 Caridade Francisco, Rita Joaquim Felisberto da 

Silva 

61 Ignez Augusto, Philomena, Manoel, Antônio, 

Maria 

Joaquim Ferreira 

Pacheco 

62 Claudina Pedro Joaquim Pereira Ferraz 

e Silva 

63 Delfina Nicolau Joaquim Pereira Ferraz 

e Silva 

64 Cassianna Etelvina, Deolinda José Calixto de 
Almeida 

65 Leocádia Paulina, Acássio, Dulcelino, Leonel José Calixto de 

Almeida 

66 Luzia Rita, Jovelino José Calixto de 

Almeida 

67 Mathildes Maria José Calixto de 

Almeida 

68 Luiza Olavo José Calixto de 

Almeida 

69 Margarida Onézio José Calixto de 

Almeida 

70 Joaquina Cândida José de Matos 

71 Joanna Maria José Dias da Costa 

72 Crescência Avelino, Procópio, Marcianno José Francisco de 

Almeida 

73 Delphina Christianno José Francisco de 

Almeida 

74 Emilianna Felisbina José Francisco de 

Almeida 

75 Ludovina Romualdo, Leonor, Maria José Francisco de 

Almeida 

76 Justa Silvéria, Josefina, Pedro José Francisco dos Reis 

77 Maria Maria José Francisco 

Gonçalves 

78 Gracianna Miguel José Gonçalves de 
Souza 

79 Justinianna Pedro José Gonçalves de 

Souza 

80 Guilhermina Joaquina José Pereira Ferraz e 

Silva 

81 Viscência Romualdo José Pereira Ferraz e 

Silva 

82 Theodora João José Polycarpo da 

Cunha 

83 Cândida Maria Manoel de Arruda 

Júnior 

84 Isabel Patrício Manoel Dias Lopes 

85 Luzia Bertholina Manoel Dias Lopes 

86 Magdalena Maria, Francelina Manoel Dias Lopes 

87 Roza Francisco Manoel Dias Lopes 

88 Theresa Fortunato, Domingos Manoel Dias Lopes 
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89 Maria Joaquim Manoel Dias Lopes 

Júnior 

90 Maria Galdina Manoel Gonçalves Dias 

91 Emilianna Urbano Manoel José Alves 

Vilella 

92 Luciana João, Docilino, Rita, Cassiana, Antônio Manoel José Barbosa 

93 Anna Philomena, Collatino, Izabel, Angelina Manoel Moreira da 

Costa Conegundes 

94 Amália Ludovina Manoel Moreira da 

Costa Conegundes 

95 Cândida Francisca, Clementina Manoel Moreira da 

Costa Conegundes 

96 Felicidade Helena Manoel Moreira da 

Costa Conegundes 

97 Maria Ignes, Sebastiana, Theresa Manoel Moreira da 

Costa Conegundes 

98 Lusia Florentina Maria Francisca da 

Silva 

99 Francisca Luiz Maria Francisca 
Rodrigues Milagres 

100 Marcina Bernardinha, Joze Maria Francisca 

Rodrigues Milagres 

101 Rosa Maria Philomena Francisca 

dos Reis 

102 Maria Olímpio Philomena Maria de 

Meirelles 

103 Delfina João Pr. Júnior Silva 

Fonte: Livros de Batizados n 01 (1859-1876) e n 02 (1871-1888). Arquivo da Paróquia do Divino 

Espírito Santo de Lamim 

 

Ao todo, foram identificados 130 grupos familiares cativos. A grande maioria 

deles, quase 80%, são grupamentos matrifocais. Esse resultado corrobora a afirmativa 

de que os índices de nupcialidade e, por conseqüência, os de legitimidade são 

influenciados muito mais pelos senhores do que pelos escravos. Conforme Slenes
179

, a 

variação nesses índices estão “no controlar branco e não no lar negro”. Rocha, em tese 

de doutoramento, conclui muito bem esta questão:  Podemos notar que a questão da 

ilegitimidade dos nascimentos entre os escravos estava ligada muito mais à postura 

senhorial diante da oficialização das uniões do que ao caráter efêmero de tais 

relacionamentos.
180

 

Sendo a maioria das famílias cativas de Lamim do tipo matrifocal, a ampliação 

das mesmas através do parentesco espiritual se tornava fundamental, e a escolha dos 

padrinhos era um ponto chave no estabelecimento do compadrio. 
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 Ver: SLENES, R. W. Na Senzala Uma Flor: Esperanças e Recordações na Formação da Família 

Escrava. 1ª edição. Editora Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 1999, p.92. 
180 ROCHA,C. M. Gerações da Senzala: Famílias e Estratégias no contexto dos tráficos africano e 

interno. Campinas, Século XIX. Tese de Doutoramento, Campinas: Unicamp, 2004, p.153. 
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Padrinhos e Madrinhas 

O processo de escolha dos padrinhos e madrinhas foi influenciado diretamente 

pelo cativeiro. Segundo Jonis Freire
181

, o fato de pertencer a uma pequena ou a uma 

grande escravaria, sua localização em áreas urbanas e ou rurais, integradas ou não à 

Plantation, são alguns elementos que podem explicar as opções estabelecidas pelos 

cativos. 

Diversos estudos apontam para a preferência dada, pelos escravos, a indivíduos 

livres no momento da escolha. A predileção por padrinhos e madrinhas livres estaria 

ligada à preocupação de criar relações com pessoas que pudessem auxiliar os cativos em 

qualquer questão futura
182

. Maria de Fátima Neves
183

, em estudo sobre a cidade de São 

Paulo, encontrou uma maioria de pessoas livres como padrinhos de crianças escravas, 

apesar de raramente ricos ou influentes. Para a Freguesia de Montes Claros, Tarcísio 

Botelho
184

 verificou que ao longo de todo o século XIX, os padrinhos livres de ambos 

os sexos sempre representaram mais da metade do total, chegando, em alguns 

momentos, a 80%. Os dois pesquisadores destacam também, no caso da escolha de 

padrinhos escravos, que a preferência foi dada para cativos de outras escravarias. 

Carlos Bacellar
185

, em trabalho que procurou fazer um balanço historiográfico 

do compadrio, afirma que há muitos estudos disponíveis sobre o tema e que, através 

deles, é possível definir algumas características fundamentais, relativamente seguras, do 

compadrio escravo, a saber: compadres e comadres podiam ser da mesma condição 

social (cativos), caracterizando uma escolha “horizontal”, ou podiam ser de condição 

social superior (livres), numa opção de escolha “vertical”; o compadrio horizontal 

poderia ocorrer no interior da propriedade, buscando fortalecer as alianças dentro do 

                                                
181 Ver: FREIRE, Jonis. Compadrio em uma freguesia escravista: Senhor Bom Jesus do Rio Pardo (MG) 

(1838-1888). Trabalho apresentado no XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, 

realizado em Caxambú-MG – Brasil, de 20- 24 de Setembro de 2004, p.7. 
182

 Ver: FREIRE, Jonis. Compadrio em uma freguesia escravista: Senhor Bom Jesus do Rio Pardo (MG) 

(1838-1888). Trabalho apresentado no XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, 

realizado em Caxambú-MG – Brasil, de 20- 24 de Setembro de 2004, p.17. 
183 Ver: NEVES, M. de F. R. das. Ampliando a família escrava: o compadrio de escravos em São Paulo 

no século XIX. In: NADALIN, S. O., MARCÍLIO,M.L. (orgs.). História e população: estudos sobre a 

América Latina, São Paulo:ABEP, IUSSP, CELADE, Fundação SEADE, 1990, p. 238, nota 5. 
184 Ver: BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. Batismo e compadrio de escravos: Montes Claros (MG), século 

XIX. Locus: Revista de História. Juiz de Fora, v.3, n.1, jan. – jun. 1997. 
185 Ver: BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os compadres e as comadres de escravos: um balanço 

da produção historiográfica brasileira. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, ANPUH.  São 

Paulo, Julho 2011, p.2. 
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grupo, ou no exterior da mesma, criando laços com escravos de parentes ou aliados do 

senhor; a presença dos senhores como padrinhos tem se mostrado bastante rara, 

confirmando a hipótese de incompatibilidade dos papéis de padrinho e senhor no 

mesmo indivíduo; a dimensão da escravaria estava diretamente relacionada ao número 

de escravos escolhidos para compadres, onde pequenas posses restringiam a 

possibilidade de escolha de padrinhos em seu interior e grandes escravarias favoreciam 

essa opção. 

Feitas as considerações necessárias, vejamos os padrinhos e madrinhas 

escolhidos para batizarem os filhos de Manoel e Eva: 

 

Tabela 3.3 – Padrinhos dos filhos de Manoel e Eva – Freguesia do Lamim 

 

Filho Nascimento Padrinho Proprietário Madrinha Proprietário 

Raimundo 07/08/1868 Adão Romualdo 

José Nogueira 

Graciana Adriano 

Francisco das 
Chagas 

Adão 30/01/1871 Thelésphoro 

Francisco 

das Chagas 

livre Marcina 

Cândida de 

Jesus 

livre 

Domingos 22/02/1873 Adriano 

Francisco 

das Chagas 

livre Anna 

Francisca 

dos Reis 

livre 

Margarida 11/06/1877 José 
Francisco 

das Chagas 

livre Joaquina 
Maria dos 

Reis 

livre 

Manoel 26/04/1879 Antônio 

João 
Machado 

livre Januária 

Roza 
Correa 

livre 

Maria* 1880 - - - - 

*Filha caçula do casal, seu registro de batismo não consta nos livros da paróquia. Descobrimos a sua 

existência através do registro de óbito de Eva, onde consta que ela deixava dois filhos: Domingos e 

Maria, esta com 19 anos. O óbito de Eva ocorreu em 1899 e Manoel faleceu em 1881. 

Fonte: Livros de Batizados n 01 (1859-1876) e n 02 (1871-1888) -  Arquivo da Paróquia do Divino 

Espírito Santo de Lamim; Livro de Óbitos n 1 - Cartório de Registro Civil e Notas de Lamim. 

 

 

No processo de escolha, o casal procurou estabelecer um “compadrio vertical”, 

buscando a proteção de pessoas melhor situadas na sociedade. Somente o primeiro 

filho, Adão, teve como padrinhos dois cativos. Os demais filhos foram “dados” para 

indivíduos livres, ligados ao senhor. Provavelmente, Manoel e Eva, analisando a 

situação cotidiana do cativeiro, julgaram ser mais vantajosa uma aliança “para cima” do 

que solidificar laços com seus pares cativos. Outro dado que pode ser extraído da 
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Tabela 3.3, é o intervalo de nascimento dos filhos do casal. Em média, eles tiveram um 

filho a cada dois anos, com um intervalo maior, quatro anos, entre os três primeiros e os 

três últimos filhos. 

Como dito no capítulo anterior, havia uma rede de parentesco sanguíneo e 

espiritual envolvendo as famílias Reis, Nogueira e Chagas, incluindo os cativos 

pertencentes a elas. Adriano Francisco das Chagas e José Francisco das Chagas eram 

cunhados do senhor, o alferes José Francisco dos Reis. Thelésphoro Francisco das 

Chagas era pai de José Francisco das Chagas e, provavelmente, irmão de Adriano 

Francisco das Chagas. Não conseguimos identificar alguma relação de parentesco entre 

o senhor e os padrinhos Antônio João Machado e Januária Roza Correa, mas, decerto, 

eram pessoas ligadas ao mesmo. Mesmo os padrinhos cativos Adão e Graciana, 

pertencentes, respectivamente, a Romualdo José Nogueira e Adriano Francisco das 

Chagas, cunhados do senhor, estavam subordinados a esta rede de alianças. 

Em análise para toda a freguesia, percebemos que, dos 262 batizados de filhos 

de escravos, ocorridos entre os anos de 1859 a 1888, somente em dois casos o senhor 

figurava como padrinho do batizando, confirmando a premissa de não haver 

compatibilidade entre os papéis de padrinho e senhor ao mesmo tempo.
186

 Por outro 

lado, em 43 assentos, constatamos padrinhos e madrinhas com sobrenomes de 

proprietários. Em alguns casos, após consultados também os registros paroquiais da 

parcela livre da população, confirmamos o parentesco entre padrinhos e senhores. Esses 

“pais e mães espirituais”, em alguns casos, eram cunhados e irmãs do senhor, como os 

compadres de Manoel e Eva, em outros, eram filhos, esposas e irmãos do proprietário. 

Para Silvia Brügger, o fato de raramente os senhores apadrinharem seus escravos  não é 

suficiente para negar a presença de valores patriarcais na escolha de padrinhos e 

madrinhas de cativos. Segundo ela: 

Tomando como princípio que o compadrio vinculava não apenas pais, filhos e 

padrinhos, mas também as suas respectivas famílias, cabe perguntar se, embora 

extremamente raros os casos de apadrinhamento entre senhores e seus cativos, não 

seriam mais freqüentes as situações em que membros da família senhorial 

desempenhavam aquele papel.187 

  

                                                
186 Ver: GUDEMAN, S. & SCHWARTZ S. Purgando o pecado original: compadrio e batismo de 

escravos na Bahia no século XVIII, in: REIS, João José (org.), Escravidão e invenção da liberdade: 
estudos sobre o negro no Brasil, São Paulo: Brasiliense, 1988. 
187

 BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Compadrio e Escravidão: uma análise do apadrinhamento de 

cativos em São João del Rei, 1730-1850. Trabalho apresentado no XIV Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais, ABEP, Caxambú-MG, Setembro de 2004, p.3. 
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Em alguns batizados ocorridos na Freguesia do Lamim,  a presença de valores 

patriarcais na escolha dos padrinhos pode ser percebida. Como dispomos apenas dos 

registros paroquiais
188

, não há como precisar ou quantificar esses valores.   

Em algumas freguesias, como a de Bom Jesus dos Mártires de Pouso Alegre, 

Leonara Delfino
189

 encontrou um caso em que os padrinhos foram substituídos pela 

invocação de santos protetores. Este não foi o caso da Freguesia do Lamim. Nem o 

próprio pároco, condutor da cerimônia, figurou como padrinho, o que seria um 

descumprimento às normas da Igreja. 

No que se refere à condição jurídica dos padrinhos e madrinhas, a Tabela 3.4 

mostra a larga preferência dada, pelos cativos de Lamim, a indivíduos livres no 

momento de se escolher os compadres e comadres: 

Tabela 3.4 – Compadres e comadres de escravos, por condição jurídica – Freguesia 

do Lamim (1859-1888) 
 

Padrinho/Madrinha Quantidade Percentual 

Livre/Livre 200 76,3 

Livre/Escrava 09 3,4 

Escravo/Livre 01 0,4 

Escravo/Escrava 50 19,1 

Liberto/Liberta 02 0,8 

Total 262 100,0 

Fonte: Livros de Batizados n 01 (1859-1876) e n 02 (1871-1888). Arquivo da Paróquia do Divino 

Espírito Santo de Lamim 

 

 

Analisando as escolhas a partir da legitimidade dos batizandos, procuramos 

verificar a premissa historiográfica de que as mães cativas solteiras estariam mais 

próximas do mundo dos livres ao escolherem como padrinhos indivíduos de condição 

social superior, enquanto as famílias legítimas buscariam estreitar os laços dentro da 

comunidade escrava, escolhendo para pais espirituais de seus filhos, companheiros de 

cativeiro.
190

 Os resultados encontrados para Lamim distoam, em parte, dessa premissa. 

                                                
188 Se tivéssemos acesso aos inventários de proprietários e padrinhos da freguesia, poderíamos avançar 

mais nessa questão. Porém, essa documentação está indisponível para consulta. O acervo do termo e 

comarca de Queluz está sob a guarda da Universidade Federal de São João Del Rei, para tratamento e 

catalogação. Fizemos diversas tentativas no intuito de ter acesso aos documentos, mas nenhuma teve 

êxito. 
189 Ver: DELFINO, Leonara Lacerda. A família negra na freguesia de São Bom Jesus dos Mártires: 

incursões em uma demografia de escravidão no Sul de Minas (1810-1873). Dissertação – Mestrado em 

História – UFJF, Juiz de Fora, 2010, p.180. 
190 Ver: DELFINO, Leonara Lacerda. A família negra na freguesia de São Bom Jesus dos Mártires: 
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Cerca de 20% dos filhos naturais tiveram cativos como padrinhos, enquanto, para os 

legítimos, esse percentual se eleva a apenas 24%. Padrinhos e madrinhas libertos 

aparecem em apenas dois batizados, um de criança legítima e outro de uma natural. O 

que percebemos foi que, tanto os casais legítimos quanto as mães solteiras, buscaram 

construir alianças com indivíduos de posição social superior, escolhendo padrinhos 

livres. 

Nos enlaces construídos a partir do compadrio horizontal, 60 casos no total (23% 

de todos os batizados de filhos de escravos), onde pelo menos o padrinho ou a madrinha 

eram cativos, observamos que somente em 12 deles os padrinhos pertenciam à mesma 

propriedade. Os demais (80%) pertenciam a fazendas e sítios distintos a do batizando, 

numa demonstração da capacidade de extrapolamento dos limites de propriedade. 

Outra questão que devemos levar em conta, quando da análise da escolha dos 

padrinhos, é a interferência, ou  não, dos senhores neste processo. 

 

O papel do senhor no processo de escolha dos padrinhos 

Conforme Carlos Bacellar
191

, os estudos do compadrio têm mostrado algumas 

tendências relativamente consensuais, mas há pontos em que não se percebe uma 

unanimidade. O principal deles seria o papel desempenhado pelo senhor no processo de 

escolha dos padrinhos. Para ele, diversos autores não parecem se preocupar com a 

questão, alinhando-se implicitamente na posição de que os padrinhos eram escolhidos 

somente pelos pais da criança a ser batizada; e que, ao contrário do casamento, em que o 

senhor teria interesses em direcionar a escolha dos parceiros conjugais, sua interferência 

no batismo seria pouco relevante, imperando a vontade dos pais cativos. Sobre essa 

questão, Bacellar conclui que: 

Para além do caso específico dos africanos, advogamos que de alguma maneira os 

senhores deveriam interferir no encaminhamento dos batismos dos escravinhos nascidos 

em sua senzala. Se o registro de batismo lhe servia de documento comprobatório de 

propriedade do cativo, e se o compadrio engendrava laços entre seus escravos e 

indivíduos externos a seus domínios, seja em âmbito vertical ou horizontal, não há razão 

para se considerar que a cerimônia lhe era totalmente indiferente.192 

                                                                                                                                          
incursões em uma demografia de escravidão no Sul de Minas (1810-1873). Dissertação – Mestrado em 

História – UFJF, Juiz de Fora, 2010, p.183. 
191

 Ver: BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os compadres e as comadres de escravos: um balanço 

da produção historiográfica brasileira. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, ANPUH.  São 

Paulo, Julho 2011, p.3. 
192 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os compadres e as comadres de escravos: um balanço da 

produção historiográfica brasileira. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, ANPUH.  São 
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E sugere: 

Uma análise consideravelmente simples poderia trazer alguma luz na participação de 

senhores no evento do batismo: a observação das datas desses batismos de cativos, 

cotejada com os assentos de batismo de livres. Trata-se de buscar perceber se ocorria 
alguma coincidência de datas, de modo a que senhores estivessem na vila batizando um 

filho ou um afilhado no mesmo momento em que seus escravos também lá estavam, 

participando de batizados ou mesmo apadrinhando. Considerando as distâncias por 

vezes alongadas entre a moradia rural e a sede da paróquia, seria de se imaginar se não 

haveria um planejamento para que todas as cerimônias necessárias se fizessem em data 

coincidente.193 

 

Seguindo essa sugestão, observamos as datas de todas as cerimônias registradas 

nos livros de Batismo da paróquia do Lamim.
194

 Em alguns casos, ocorreram batizados 

de filhos de indivíduos livres e de filhos de cativos numa mesma data. Analisando caso 

a caso, descartamos a maioria deles, pois se tratava de mera coincidência de datas, não 

havendo ligação entre senhor, pais e padrinhos que pudesse sugerir interferência de um 

proprietário na escolha dos compadres de seus cativos. Por outro lado, seis casos nos 

chamaram a atenção. Em um deles, os padrinhos são os mesmos: 

Aos dezoito dias do mês de Março de mil oitocentos e setenta e dous annos, Baptisei 

solennemente e pus os Santos Oleos a Maria, innocente, nascida no dia quinze de 

Fevereiro deste corrente anno, filha legitima de Manoel Moreira da Costa Conegundes e 

D. Maria Francisca de Assis, forão padrinhos Francisco Lourenço da Costa Garcez, e 

sua mulher, D. Marianna Candida digo Claudia Vigilina Garcez, todos desta freguesia 

do Divino Espirito Santo do Lamim, do que para constar, faço este assento. O Vigário 

Antônio Jose Netto.195   
 

Aos dezoito dias do mês de Março de mil oitocentos e setenta e dous annos, nesta 

Matriz do Espirito Santo do Lamim Baptisei solennemente e pus os Santos Oleos a 

Regina, innocente, nascida a dezenove de Fevereiro deste mesmo corrente anno, filha 

legitima de Simplicio e Afra, ambos crioulos, escravos de Manoel Moreira da Costa 

Conegundes, forão padrinhos Francisco Lourenço da Costa Garcez e sua mulher D. 

Mariana Claudia Vigilina Garcez, todos desta freguesia, do que para constar, faço este 

assento. O Vigário Antônio Jose Netto.
196

  

 

Analisando isoladamente, o batizado de Regina nos mostra que seus pais 

optaram por uma aliança “para cima”, escolhendo padrinhos livres. Visto em conjunto 

                                                                                                                                          
Paulo, Julho 2011, p.4. 
193

 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os compadres e as comadres de escravos: um balanço da 

produção historiográfica brasileira. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, ANPUH.  São 

Paulo, Julho 2011, p.7. 
194

 Livros de Batizado n 01 (1859-1876), n 02 (1871-1888) e n 03 (1877-1907) -  Arquivo da Paróquia do 

Divino Espírito Santo de Lamim. 
195 Livro de Batizado n 01 (1859-1876), Registro n 614 - Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo 

de Lamim. 
196 Livro de Batizado n 02 (1871-1888), Registro n 7 - Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim. 
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com o de Maria, notamos que não foi bem isso que aconteceu. O proprietário, Manoel 

Moreira da Costa Conegundes, ao batizar a sua filha, decerto, aproveitou a ocasião e até 

os padrinhos da mesma para também batizar a filha dos escravos, garantindo seus 

direitos.  

Nos outros cinco casos, semelhantes entre si, mesmo que não se possa perceber a 

interferência do senhor na escolha dos padrinhos, é possível concluir que era ele quem 

decidia quando e onde (no oratório da fazenda ou na Matriz) seria a cerimônia, como 

podemos observar no caso citado abaixo:  

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de 1862 na fazenda do Sr. Capitão Alcides 

Rodrigues Pereira baptisei e pus os Santos Oleos em Giralda, innocente, filha legitima 

de Gregorio e Severina ambos escravos do Sr. Alcides, nascida a 8 de Novembro de 

1861. Forão padrinhos Antonio Joaquim de Moura e Camilla escrava de Jose Francisco 

da Cunha. De que faço este assento que assino. O Vigário Antônio de Souza Braga.197 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de 1862 na fazenda do Sr. Capitão Alcides 

Rodrigues Pereira baptisei e pus os Santos Oleos em Flausina, innocente, filha natural 
de Laurentina escrava do Sr. Alcides nascida a 3 de Janeiro. Forão padrinhos o Sr. Jose 

Calisto de Almeida Junior, e sua irmã D. Anna Maria do Nascimento. De que faço este 

assento que assino. O Vigário Antônio de Souza Braga.198 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de 1862 na fazenda do Sr. Capitão Alcides 

Rodrigues Pereira baptisei e pus os Santos Oleos em Jovita, innocente, nascida a 20 de 

Novembro de 1861, filha natural de Generoza escrava do mesmo Sr. Alcides. Forão 

padrinhos o Sr. Jose Francisco de Almeida, e sua irmã D. Filomena Maria de Jesus. De 

que faço este assento que assino. O Vigário Antônio de Souza Braga.199 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de 1862 na fazenda do Sr. Capitão Alcides 
Rodrigues Pereira baptisei e pus os Santos Oleos em Adelina, innocente, nascida a 27 de 

Dezembro de 1861, filha legitima de Justino João de Brito e Placidina Maria de Jesus. 

Forão padrinhos o mesmo Capitão Alcides, e D. Maria Francisca Rodrigues Milagres. 

De que faço este assento que assino. O Vigário Antônio de Souza Braga.200 

 

No âmbito da freguesia de Lamim, de um modo geral, os senhores não 

interferiam diretamente na escolha dos compadres de seus cativos. Suas atuações se 

restringiam à definição das datas nas quais as cerimônias ocorreriam e se estas seriam 

celebradas na própria fazenda, quando da visita do pároco, ou na sede da freguesia. 

Mesmo que os senhores limitassem a escolha de padrinhos à própria fazenda ou às de 

                                                
197 Livro de Batizado n 01 (1859-1876), Registro n 94 - Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim. 
198 Livro de Batizado n 01 (1859-1876), Registro n 95 - Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim. 
199

 Livro de Batizado n 01 (1859-1876), Registro n 96 - Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim. 
200 Livro de Batizado n 01 (1859-1876), Registro n 97 - Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim. 
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seus parentes e amigos, não seria interessante, para os escravos, escolherem indivíduos 

livres para apadrinharem seus filhos que não gozassem de prestígio junto aos seus 

senhores, pois, fazendo isso, inviabilizariam suas pretensões futuras. 

Uma dessas pretensões, frustradas na maioria das vezes, era conseguir a 

liberdade do filho no ato do batismo. 

As alforrias de pia 

A preferência dada pelos cativos a indivíduos livres no momento da escolha dos 

padrinhos mostra que, entre outros motivos, havia esperança numa possível alforria das 

crianças batizadas. Schwartz
201

, em estudo para a Bahia entre os anos de 1684 e 1745, 

destaca que os escravos escolhiam determinados indivíduos para apadrinharem seus 

filhos na esperança de que os mesmos os alforriassem, porém, segundo ele, foram raros 

os casos em que os cativos obtiveram êxito. Revendo a afirmativa de Schwartz, que diz 

não haver evidências de que significativo número de inocentes teriam sido alforriados 

no batismo, Renato Venâncio e Lana Lima
202

 mostraram que a pia batismal foi o 

principal local para se declarar a alforria dos inocentes no Rio de Janeiro do século XIX. 

Os autores encontraram 781 crianças registradas, nos livros de batismo, como forras, 

enquanto nos cartórios, apenas 74 inocentes foram libertados. 

Analisando os registros de batismo da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de 

Ouro Preto, Libby e Botelho
203

 destacam a taxa reduzida de alforrias concedidas na pia 

batismal, mas asseveram que , mesmo reduzidas, essas taxas eram mais altas que o 

ritmo de libertações da população escrava como um todo. Sobre as motivações que 

levaram à concessão desse tipo de alforria, os autores afirmam que: 

 
Os registros de batismos oferecem poucos indícios sobre as motivações que conduziam 

às alforrias. Poder-se-ia imaginar que quando havia a anotação do nome do pai livre de 

um inocente escravo natural as chances de alforria na própria pia batismal aumentariam 

sensivelmente. Afinal, é mais ou menos consenso na historiografia especializada que 

qualquer parentesco de crianças com pessoas livres ou forras revertia, com uma certa 

frequência, em libertação. Ao examinar o amplo espectro de todas as alforrias 

concedidas na pia batismal, nenhum padrão claro emerge. Acreditamos, mais ou menos 

intuitivamente, que os proprietários libertos e, em especial, as proprietárias libertas 

                                                
201 Ver: SCHWARTZ , Stuart, 2001 apud SILVA, Cristiano Lima da.  Senhores e também padrinhos: 

relações de compadrio e as alforrias na pia batismal em São João Del Rei (1750-1850).Anais do XXVI 

Simpósio Nacional de História – ANPUH,  São Paulo, Julho 2011, p.8. 
202

 Ver: LIMA, Lana Lage da Gama & VENÂNCIO, Renato Pinto. Alforrias de crianças escravas no Rio 

de Janeiro do século XIX. Revista Resgate, n. 2, pp. 26-34, 1991. p. 27. 
203 Ver: LIBBY, Douglas Cole; BOTELHO, Tarcísio R. Filhos de Deus: Batismos de crianças legítimas e 

naturais na Paróquia de N. S. do Pilar de Ouro Preto, 1712-1810. Varia Historia, nº 31, Janeiro de 2004, 

p. 78. 
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tendiam a ser mais generosos com os atos de alforria que seus congêneres nascidos 

livres.204  

 

 Nos registros da Paróquia de Lamim, encontramos apenas dois casos em que a 

alforria foi concedida na cerimônia do batismo. O primeiro a ser libertado na pia 

batismal foi o pequeno Américo: 

Aos Oito de Abril de 1867 o Revmo. Vigario Constantino Jose Marcelhas Baptisou 

solennemente a Americo, filho natural de Gabriella parda escrava da Sra. D. Anna 

Messias de Oliveira, nascido a 24 de Março próximo passado e declarou a dita Sra. que 

o dito Americo fosse batizado forro como que nascido de ventre livre, cuja declaração 

foi feita na ocasião e antes do Baptismo, e depois confirmada diante das testemunhas 

abaixo assignadas juntamente com a dita Sra. D. Anna Messias de Oliveira. Forão 
padrinhos o Sr. Cap. Jose Calisto de Almeida e Silva e D. Anna Rita do Espirito Santo e 

por ser verdade que assigno. O Vigario Joaquim da Rocha Fiuza de Mattos.205   

 

 Américo era o segundo filho de Gabriella, que já tinha Filomena, batizada em 

1861. Como já foi dito anteriormente, os registros oferecem poucos indícios sobre as 

reais motivações que levavam às alforrias. Neste caso específico, acreditamos que  

Gabriella fosse uma escrava de “dentro da casa”, que estava mais próxima de sua 

senhora em relação aos demais cativos. A viuvez da proprietária pode ter estreitado essa 

proximidade e a escrava, pelos “bons serviços prestados”, tenha recebido a alforria do 

filho. 

 A outra inocente a ser libertada no batismo foi Joventina: 

 

Aos honze dias do mes de Novembro de miloitocentos e setenta e hum annos Baptisei, 

solennemente, e pus os Santos Oleos a Joventina, innocente nascida a dezeseis de 

Setembro deste corrente anno, filha natural de Roza, crioula, escrava do Tenente 
Coronel Alcides Rodrigues Pereira, que se achando presente este mesmo senhor, 

declarou perante o Alferes Manoel Jose Barboza, o Alferes Francisco Gonçalves, João 

Francisco de Assis e mais pessoas, que embora esta innocente tivesse tido o seu 

nascimento douze dias antes da publicação da lei da emancipação, com tudo lhe 

concedia a liberdade. Forão padrinhos Zeferino Gonçalves Dias e Anna Luiza, todos 

desta Freguesia do Espirito Santo do Lamim, do que, para constar, faço este assento. O 

Vigario Antonio Jose Netto.206   

 

Joventina era a caçula dos cinco filhos naturais de Roza. Seu proprietário lhe 

concedeu a liberdade, no nosso entendimento, muito mais pela perspicácia de um 

                                                
204

 LIBBY, Douglas Cole; BOTELHO, Tarcísio R. Filhos de Deus: Batismos de crianças legítimas e 

naturais na Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1712-1810. Varia Historia, nº 31, 

Janeiro de 2004, p. 78-79. 
205 Livro de Batismo n 01 (1859-1876), Registro n 370. Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim. 
206 Livro de Batismo n 02 (1871-1888), Registro n 2. Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim. 
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homem bem informado do que pela sua benevolência. Além da patente da Guarda 

Nacional, o Coronel Alcides era um magistrado e exercia o cargo de subdelegado de 

Lamim. Sabedor de que a escravidão estava com seus dias contados, ele optou por 

alforriar a criança, mesmo sem a obrigação de fazê-lo, conquistando a gratidão da 

escrava Roza e de seus filhos, além de garantir a dedicação e bons serviços prestados 

pelos mesmos. 

Conforme Moacir Maia
207

, além dos senhores, os padrinhos e madrinhas 

colaboraram na alforria dos seus afilhados, mesmo antes de os levarem à pia batismal. 

Embora sendo aparentemente pequena a participação de compadres de cativos no total 

de crianças alforriadas, ela tem significativa importância para as famílias que tiveram 

seus filhos livres do cativeiro. Maia destaca ainda que  além da compra direta no valor 

do afilhado, os padrinhos tiveram outros papéis nessa ação: como intermediários na 

compra entre o senhor e os pais da criança ou mesmo como supostos compradores, 

ocultando quem realmente quitou a libertação
208

.  

 

Reconstituição parcial de escravarias a partir dos registros de batismo 

Os registros de batismo nos permitem ainda fazer uma reconstituição parcial das 

posses de escravos. Utilizando o método empregado por Libby e Botelho
209

, 

promovendo o reagrupamento de batizados de crianças pertencentes a um mesmo 

senhor, conseguimos identificar 33 proprietários cujos nomes aparecem em pelo menos 

dois registros entre os anos de 1859 a 1888, e outros 31 senhores que aparecem em 

apenas um batizado. 

Segundo Luzia Cruz
210

, embora o registro de batismo não seja a melhor fonte 

para se conhecer a estrutura da posse de cativos, já que o mesmo não mostra o 

verdadeiro tamanho da propriedade escrava, ele deve ser um indicador considerável e 

valer como uma amostra representativa da propriedade cativa. Através do número de 

                                                
207 Ver: MAIA, Moacir Rodrigo de Castro. Do cartório a pia batismal: a libertação de crianças na 
sociedade escravista (Minas Gerais, 1715-1750). Arshistorica, IV Jornada, Junho 2011, p.8. 
208 MAIA, Moacir Rodrigo de Castro. Do cartório a pia batismal: a libertação de crianças na sociedade 

escravista (Minas Gerais, 1715-1750). Arshistorica, IV Jornada, Junho 2011, p.8. 
209 Ver: LIBBY, Douglas Cole; BOTELHO, Tarcísio R. Filhos de Deus: Batismos de crianças legítimas e 

naturais na Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1712-1810. Varia Historia, nº 31, 

Janeiro de 2004, p.84. 
210 Ver: CRUZ,  Luzia Henrique da. A Freguesia de São Domingos do Prata (MG): batismo e compadrio 

de escravos no século XIX.   Dissertação de Mestrado em História – USS, Vassouras, Junho de 2006, 

p.105.  

http://arshistorica.ifcs.ufrj.br/jornadas/IV_jornada/IV_41.pdf
http://arshistorica.ifcs.ufrj.br/jornadas/IV_jornada/IV_41.pdf
http://arshistorica.ifcs.ufrj.br/jornadas/IV_jornada/IV_41.pdf
http://arshistorica.ifcs.ufrj.br/jornadas/IV_jornada/IV_41.pdf
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inocentes batizados tendo o registro dos pais, da mãe e/ou do pai, é possível ter uma 

ideia aproximada da posse cativa.
211

 A tabela a seguir, traz a relação dos proprietários 

da Freguesia do Lamim com suas respectivas posses parciais: 

 

Tabela 3.5 – Posses de escravos , segundo os registros de batismo – Freguesia do 

Divino Espírito Santo do Lamim (1859-1888) 

Proprietários Nº de Pais 

cativos 

Nº  de Filhos 

batizados 

Total 

Agostinho Dias da Costa 01 02 03 

Alcides Rodrigues Pereira 14 32 46 

Anacleto José Gonçalves 02 02 04 

Anna Messias de Oliveira 04 10 14 

Antônio da Guerra Leite Pereira 01 03 04 

Antônio José de Souza 02 02 04 

Augusto Antônio Emílio do Couto 01 02 03 

Barão de Coromandel 01 02 03 

Francisca de Assis Chagas 01 02 03 

Francisco Antônio dos Reis 05 13 18 

Francisco José de Almeida 04 06 10 

Francisco Pinto de Moraes 02 02 04 

Joanna Rosa do Amorim 03 06 09 

João Calisto de Almeida 02 02 04 

João Francisco de Assis 06 10 16 

João Francisco de Assis Júnior 06 11 17 

João Ignácio da Silva Passos 01 02 03 

Joaquim Felisberto da Silva 01 02 03 

Joaquim Ferreira Pacheco 01 05 06 

Joaquim Pereira Ferraz e Silva 04 03 07 

José Calisto de Almeida e Silva 10 16 26 

José Francisco de Almeida 04 08 12 

José Francisco dos Reis 04 13 17 

José Gonçalves de Souza 03 03 06 

José Pereira Ferraz e Silva 03 09 12 

José Polycarpo da Cunha 03 02 05 

Manoel Moreira da Costa Conegundes 07 15 22 

Manoel Dias Lopes 10 24 34 

Manoel José Barbosa 03 06 09 

Manoel José de Arruda 02 02 04 

Manoel Pereira da Silva 04 07 11 

Maria Francisca Rodrigues Milagres 02 03 05 

Silvério José de Almeida Cardoso 08 05 13 

Proprietários com apenas 1 criança batizada 
(31 no total ) 

35 30 65 

Totais 160 262 422 

Fonte: Livros de Batizados n 01 (1859-1876) e n 02 (1871-1888). Arquivo da Paróquia do Divino 

Espírito Santo de Lamim 

                                                
211 CRUZ,  Luzia Henrique da. A Freguesia de São Domingos do Prata (MG): batismo e compadrio de 

escravos no século XIX.   Dissertação de Mestrado em História – USS, Vassouras, Junho de 2006, p.105 



92 

 

 

Dos 64 casos analisados, 21 deles, ou 32,8%, são de 3 ou mais batizados por 

proprietário. Nos 67,2% restantes, constatamos 1 ou 2 batismos por senhor. Esses 

números mostram uma dispersão e desconcentração da propriedade cativa que, como 

bem lembra Libby e Botelho
212

, caracterizaram as Minas Gerais, tanto nos Setecentos 

quanto no Oitocentos. 

Comparando-se as escravarias reconstituídas através dos registros de batismo 

com a relação de escravos da Freguesia do Lamim para o ano de 1866, apresentada no 

capítulo 01, pudemos perceber que, em vários casos, houve um significativo aumento da 

propriedade cativa. José Francisco dos Reis, senhor de Manoel e Eva, possuía, em 1866, 

06 cativos, passando aos 17 nesse reagrupamento. Semelhantes casos ocorreram nas 

propriedades de Alcides Rodrigues Pereira e de Manoel Dias Lopes, onde o número 

total de cativos passou de 25 para 46 e de 13 para 34, respectivamente. Conforme Libby 

e Botelho
213

, o que mais importa nesse tipo de análise é que as recomposições de 

batismo referentes aos mesmos senhores, tomadas em conjunto, permitem vislumbrar 

um núcleo potencialmente reprodutor da população escrava. 

 

Conclusões acerca do batismo de filhos de escravos em Lamim 

O sacramento do batismo, além da inserção dos inocentes filhos de cativos ao 

mundo cristão, possibilitou que seus pais pudessem ampliar suas famílias através do 

parentesco espiritual. Manoel e Eva tiveram seis filhos legítimos e, pelo compadrio, 

agregaram mais doze indivíduos à sua família, além da ligação que passaram a ter com 

as famílias dos padrinhos de sua prole. 

Essa ligação familiar ainda poderia ser aumentada. Muitos escravos também 

batizaram filhos de outros cativos. Manoel e Eva foram padrinhos de Pedro, filho de 

Justa e Sebastião, também cativos do alferes José Francisco dos Reis, fortalecendo os 

laços intra-cativeiro.  Em se tratando do compadrio horizontal, diferentemente do caso 

acima citado, prevaleceu na freguesia a escolha de padrinhos de outras escravarias, 

                                                
212

 Ver: LIBBY, Douglas Cole; BOTELHO, Tarcísio R. Filhos de Deus: Batismos de crianças legítimas 

e naturais na Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1712-1810. Varia Historia, nº 31, 

Janeiro de 2004, p.84. 
213

 Ver: LIBBY, Douglas Cole; BOTELHO, Tarcísio R. Filhos de Deus: Batismos de crianças legítimas 

e naturais na Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1712-1810. Varia Historia, nº 31, 

Janeiro de 2004, p.85. 
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extrapolando os limites da propriedade e promovendo elos entre cativos de diferentes 

senhores. 

No momento da escolha dos padrinhos, os pais cativos, tanto as mães solteiras 

quanto os casais legítimos como Manoel e Eva, deram ampla preferência a indivíduos 

livres, buscando agregar às suas famílias pessoas de posição social mais elevada, que 

tivessem maiores condições de lhes prestar auxílio em ocasiões de maiores dificuldades. 

Em dois casos, sem que possamos precisar a participação dos padrinhos, os 

proprietários alforriaram os batizandos.   

A premissa de que senhores quase nunca apadrinhavam seus escravos se 

confirmou em Lamim: encontramos apenas dois batizados em que o proprietário se 

tornou “pai espiritual” de crianças filhas de seus cativos. Por outro lado, em 43 

batizados, os padrinhos tinham sobrenomes dos senhores, transparecendo valores 

patriarcais na escolha dos compadres. Investigando a participação dos senhores nesta 

escolha, concluímos que mesmo que ela existisse em alguns casos, restringindo as 

opções à própria fazenda ou à de seus amigos, não seria interessante, para os escravos, 

compadres que não tivessem prestígio junto ao senhor.  De modo geral, a participação 

do senhor se restringia à fixação da data e do local da cerimônia do batizado. 

Mais de dois terços das crianças filhas de cativos que foram batizadas na 

paróquia eram naturais. Como a historiografia tem mostrado, os índices de legitimidade 

entre a população escrava eram muito baixos. Isso ficou mais claro quando fizemos a 

reconstituição das famílias cativas, em que a maioria delas, 106 grupamentos de um 

total de 134, eram matrifocais. 

Reconstituindo a propriedade escrava através dos registros de batismo, 

encontramos pequenas, médias e grandes escravarias, prevalecendo, como no quadro 

geral da província de Minas Gerais, a pequena propriedade. Encontramos casos em que 

a reprodução da população escrava é bastante visível. Por outro lado, o alto índice de 

mortalidade era um grande limitador dessa reprodução. É o que veremos no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 4 – A FAMÍLIA ESCRAVA DIANTE DA MORTE  

 

 No Brasil do século XIX, as pessoas se preparavam para morrer. Antes do 

último suspiro, escreviam testamentos onde, além da partilha dos bens materiais, 

registravam suas últimas vontades e deixavam instruções para seus próprios funerais, 

como a mortalha que vestiria o cadáver, o local da sepultura, os padres, pobres e 

membros de irmandades que deveriam acompanhar os cortejos e as demais providências 

que julgavam necessárias para a salvação da alma. Os mais pobres e até os escravos, 

que não dispunham de recursos para fazerem um testamento escrito, recomendavam 

oralmente como queriam que fosse realizada a sua “passagem”, protegidos com os 

recursos rituais e simbólicos de que dispunham. A morte era vista apenas como o fim do 

corpo, a alma seguiria para um outro plano, uma outra vida.
214

 

Segundo João Reis
215

, existem evidências de que os africanos mantiveram aqui 

muitas de suas maneiras de morrer, mas sobretudo incorporaram maneiras portuguesas. 

Isso foi consequência da repressão das religiões africanas no Brasil escravocrata e da 

semelhança entre os rituais funerários portugueses e africanos. Os brasileiros natos, 

fossem crioulos, brancos ou mestiços, continuaram e provavelmente aprofundaram as 

sínteses culturais, mas o que a documentação escrita sugere é que prevaleceu entre nós 

o modelo funerário ibérico.
216

 

 Analisando registros de óbito e testamentos da cidade do Rio de Janeiro dos 

séculos XVIII e XIX, Cláudia Rodrigues
217

 encontrou índices relativamente altos de 

cumprimento das determinações eclesiásticas a respeito da morte: seja fazendo o 

testamento, seja buscando os sacramentos, seja adotando o ritual católico. Segundo a 

autora, a proximidade da morte era uma 

Ocasião propícia para a Igreja convencer os fiéis a respeito das conseqüências, no além-

túmulo, de suas atitudes em vida. Para tal convencimento, a instituição fez bastante uso 

da pedagogia do medo. Afinal, a morte era o momento em que os fiéis se viam mais 

próximos da possibilidade de salvarem ou não a sua alma e de irem ou não para o 

Inferno [...]  Por esse motivo, morria-se fazendo questão de expressar, através do 

testamento e das derradeiras práticas, o exercício daquela aprendizagem.218 

                                                
214 Ver: REIS, João José. Prefácio. In: RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos: 
tradições e transformações fúnebres no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 

1997, p.12. 
215 Ver: REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 91. 
216

 REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 91. 
217 Ver: RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro 

(séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005, p. 39. 
218 RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro (séculos 
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 Através dos registros de óbito da paróquia de Lamim, pretendemos, neste 

capítulo, analisar a morte de escravos e seu impacto na estrutura familiar dos cativos. 

Entre os anos de 1859 e 1888, encontramos 139 mortes de escravos ou de seus filhos, 

num total de 638 falecimentos registrados na freguesia.
219

 A falta de uniformidade nas 

anotações e mesmo a ausência de informações fundamentais, como a causa morte, 

dificultaram nosso trabalho.
220

  Mesmo com essas limitações, buscaremos respostas 

sobre algumas questões que envolveram a morte de cativos, tais como: Quais doenças 

acometiam os escravos? Quais os índices de mortalidade? Como os cativos se valeram 

do rito católico do “bem-morrer”? Quais os impactos da morte dos senhores e dos 

cativos na família escrava? Começaremos pelas práticas e ritos em torno da morte e, em 

seguida, veremos as doenças e mortalidade escrava. 

  

As práticas do “Bem-morrer” 

Tanto nas tradições europeias quanto nas africanas, havia a crença numa espécie 

de julgamento final, onde os bons e maus mortos teriam destinos diferentes.
221

 Na 

concepção da época, era preciso se preparar para esse julgamento, procurando corrigir 

erros e se arrependendo dos pecados. 

A Igreja Católica determinava as práticas de “bem-morrer”, que eram 

obedecidas pela grande maioria da população, inclusive sua parcela cativa. Segundo 

suas regras, era preciso administrar os últimos sacramentos ao enfermo: a penitência, a 

comunhão, caso a condição física do doente permitisse, e a extrema-unção. Sobre este 

último sacramento, as Constituições Primeiras assim orientavam: 

 

                                                                                                                                          
XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005, p. 39 e 40. 
219 Ver: Livro de Óbitos n° 1 (1859-1883) e Livro de Óbitos n° 2 (1877-1903). Paróquia do Divino 

Espírito Santo de Lamim 
220 Segundo Maria Luiza Marcílio, as normas que deveriam ser respeitadas pelos padres no momento de 

se registrar os óbitos não eram tão rigorosas e iguais como para os batizados e casamentos. Bastava 
registrar a data do falecimento, o nome do morto, seu estado civil.  No caso de solteiros, dever-se-ia 

nomear os pais, ou o fato de ter sido exposto ou ser ilegítimo. No caso dos casados e dos viúvos, além 

desses dados, era necessário indicar o nome do esposo ou esposa. Em muitas paróquias, assinalava-se a 

naturalidade do morto, sua idade, e atividade que exerceu. Em alguns casos indicava-se a causa da morte 

e se o morto havia deixado testamento. Raramente as condições do enterramento vinham mencionadas. 

(Ver: MARCÍLIO, Maria Luiza. Os registros paroquiais e a História do Brasil. Varia História, Belo 

Horizonte: UFMG, n.31, p. 13-20, jan. 2004). 
221 Ver: REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  

São Paulo: Companhia das Letras. 1991, p.90. 
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E o Sacramento da Extrema Unção o quinto dos da Santa Madre Igreja, de grande 

utilidade para os fiéis, instituído por Christo Senhor nosso, como definio o Sagrado 

Concílio Tridentino, para nos dar especial ajuda, conforto, e auxílio na hora da morte, 

em que as tentações de nosso commum inimigo costumão ser mais fortes, e perigosas, 

sabendo que tem pouco tempo para nos tentar. 

 

Todos os fiéis Christãos, que tiverem discrição, e malícia para peccar, são capazes deste 

Sacramento, e o devem receber, estando enfermos tão gravemente, que estejão em 

provável perigo de morte, ou a doença proceda de feridas, ou velhice, ou de qualquer 
outra causa. 

 

Os effeitos próprios deste Sacramento são muitos, e principalmente três. O primeiro é, 

perdoar-nos as relíquias dos peccados, pelos quaes ainda faltava satisfazer da nossa 

parte, ficando por isso aliviada a alma do enfermo. O segundo é, dar muitas vezes, ou 

em todo, ou em parte, a saúde corporal ao enfermo, quando assim convém para bem de 

sua alma. O terceiro é, consolar ao enfermo, dando-lhe confiança, e esforço, para que na 

agonia da morte possa resistir aos assaltos do inimigo, e levar com paciência as dores da 

enfermidade.222 

 

  

Em se tratando de um escravo moribundo, era dever do senhor ou do padre 

prepará-lo para a morte, fazendo-o memorizar respostas que deveriam ser dadas ao 

celebrante no ato da extrema-unção.
223

 O desejo de proteção espiritual na hora da morte 

era expressado por pessoas de todas as condições sociais, evitando que as famílias 

passassem por dois sofrimentos: a perda do parente e a angústia de vê-lo partir sem os 

sacramentos.
224

  

A morte repentina contribuiu para que muitos fizessem a “passagem” sem 

receber a extrema-unção. João Reis,
225

 em estudo para Salvador entre os anos de 1835 e 

1836, constatou que a maioria dos cativos morria sem a extrema-unção. Segundo o 

pesquisador, apenas 37% dos escravos maiores de 10 anos morreram com alguma ajuda 

religiosa desse tipo, sugerindo o desleixo dos senhores em cuidar da morte de seus 

escravos, mesmo quando os enterravam numa igreja.  

Na Freguesia do Lamim, dos escravos com mais de 10 anos que faleceram entre 

os anos de 1859 e 1888, somente 31,8% receberam algum tipo de ajuda religiosa às 

vésperas da morte. Importante ressaltar que esse percentual é muito próximo dos 29,8% 

de filhos legítimos batizados na paróquia. Isso sugere que os padres da mesma 

                                                
222 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia... São Paulo: 

Typographia 2 de Dezembro de Antônio Louzada  Nunes, 1853, Título XLVII, p. 81-2. 
223 Ver: REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  

São Paulo: Companhia das Letras. 1991, p.106. 
224 Ver: REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  

São Paulo: Companhia das Letras. 1991, p.107-8. 
225 Ver: REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  

São Paulo: Companhia das Letras. 1991, p.110. 
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dispensavam uma maior atenção, quando se tratava de ministrar os últimos sacramentos, 

aos fiéis que vivessem dentro das regras católicas. 

Dos que tiveram, 32,1% receberam todos os sacramentos, 57,1% receberam a 

penitência e a extrema-unção, 7,2% apenas penitência e 3,6% somente a extrema-unção. 

Mesmo dando sepultura católica a seus cativos, como bem lembra João Reis
226

, há um 

indício de descaso dos senhores no cuidado com a morte de seus escravos. 

Outra preocupação dos cativos era garantir um enterro “decente” para seus 

corpos. Isso poderia ser viabilizado caso o morto estivesse associado a uma irmandade 

religiosa. Segundo Júnia Furtado: 

 

As Irmandades serviam para o reconhecimento dos lugares sociais de cada um no seio 

da comunidade, e eram locais para exercício de uma série de direitos, inclusive o de ser 
enterrado, na medida que as tumbas, localizadas dentro das Igrejas, pertenciam e eram 

administradas por elas. Entre os direitos oferecidos aos irmãos, estava a garantia de uma 

série de sufrágios na hora da morte, como a celebração de missas, os gastos com o 

enterro, o direito de ser enterrado com o hábito da ordem, ritos de passagem que deviam 

assegurar a salvação da alma do irmão.
227

 

 

 

 Dessa forma, muitos escravos se filiaram às irmandades em busca de 

sepultamentos dignos. Para Teresa Cruz,
228

 a irmandade era uma espécie de família 

ritual, em que africanos desenraizados de suas terras viviam e morriam solidariamente. 

Idealizadas pelos brancos como um mecanismo de domesticação do espírito africano, 

através da africanização da religião dos senhores, elas vieram a constituir um 

instrumento de identidade e solidariedade coletivas. Infelizmente, não pudemos 

constatar a participação de escravos de Lamim nessas associações, pois os livros de 

anotações das irmandades da paróquia, referentes ao século XIX, se perderam e nenhum 

registro de óbito de cativos faz menção à filiação do defunto escravo a alguma 

irmandade. 

 A Igreja determinava que todos os católicos fossem enterrados nas igrejas e seus 

cemitérios adjacentes, fazendo com que os fiéis, ao assistirem a uma missa, por 

exemplo, lembrassem e orassem pelos mortos. Entretanto, houve casos em que essa 

determinação não foi respeitada, principalmente quando o defunto era um escravo. Para 

                                                
226 Ver: REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  

São Paulo: Companhia das Letras. 1991, p.110. 
227

 FURTADO, Júnia Ferreira. Transitoriedade da vida, eternidade da morte: ritos funébres de forros e 

livres nas Minas setecentistas. In JANCSÓ, István e KANTOR, IrisFesta: Cultura e sociabilidade na 

América Portuguesa. v. 1. São Paulo : Hucitec, Edusp, 2001, p.6. 
228 Ver: CRUZ, Teresa Cristina de Carvalho. As irmandades religiosas de africanos e afrodescendentes. 

PerCursos, Florianópolis, v. 8, n. 1, p. 03-17, jan. / jun. 2007, p.7. 
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chamar a atenção quanto ao dever de dar um sepultamento “decente” a seus escravos, a 

Igreja alertava os senhores: 

 

E porque é alheio da razão e piedade Christã, que os Senhores, que se servirão de seus 

escravos em vida, se esqueção delles em sua morte, lhes encommendamos muito, que 

pelas almas de seus escravos defuntos mandem dizer Missas, e pelo menos sejão 

obrigados a mandar dizer por cada um escravo, ou escrava que lhe morrer, sendo de 

quatorze annos para cima, a Missa de corpo presente, pela qual se dará a esmola 
costumada.229 

 

E porque na visita, que temos feito de todo o nosso Arcebispado, achamos, (com muito 

grande magoa de nosso coração) que algumas pessoas esquecidas não só da alheia, mas 

da própria humanidade, mandão enterrar os seus escravos no campo, e matto, como se 

forão brutos animaes: sobre o que desejando Nós prover, e atalhar esta impiedade, 

mandamos, sob pena de excomunhão maior ipso facto incurrenda, e de cincoenta 

cruzados pagos do aljube, applicados para o accusador, e suffragios do escravo defunto, 

que nem-uma pessoa de qualquer estado, condição, e qualidade que seja, enterre, ou 

mande enterrar fora do sagrado defunto algum, sendo Christão baptizado, ao qual 

conforme a direito se deve dar sepultura Ecclesiastica, não se verificando nelle algum 

impedimento dos que ao adiante se seguem, pelo qual se deve negar. E mandamos aos 
Parochos, e nossos Visitadores, que com particular cuidado inquirão do sobredito.230  

 

 

 Para enterrar um escravo, de acordo com as normas católicas, os senhores não 

precisariam dispensar somas consideráveis de dinheiro. Como lembra Renato Venâncio, 

o enterro não custava caro. Não havia razão para os senhores de escravos deixarem de 

enterrar, como se dizia na época, “decentemente” os cativos.
231

 O senhor que não 

providenciava uma “boa morte” a seus escravos o fazia mais pelo descaso do que por 

economia. 

 Estudando os ritos fúnebres em Salvador, João Reis
232

 destaca os procedimentos 

costumeiros da época, desde o momento do falecimento até o sepultamento do defunto. 

O primeiro anúncio de luto era dado por carpideiras, que com seus choros convulsivos 

tornavam público o ocorrido.
233

 Constatado o óbito, era preciso preparar, com todo o 

cuidado, o cadáver para o velório e tratar do funeral. Cortava-se o cabelo, a barba e as 

unhas do falecido e, em seguida, o corpo era banhado e perfumado. Enquanto uns 

                                                
229 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia... São Paulo: 

Typographia 2 de Dezembro de Antônio Louzada  Nunes, 1853, Título LI, p. 294. 
230 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia... São Paulo: 

Typographia 2 de Dezembro de Antônio Louzada  Nunes, 1853, Título LIII, p. 295-6. 
231

 VENÂNCIO, Renato Pinto. Famílias Abandonadas: Assistência à criança de camadas populares no 

Rio de Janeiro e em Salvador – séculos XVIII e XIX. Campinas: Papirus, 1999, p.105. 
232

 Ver: REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século 

XIX.  São Paulo: Companhia das Letras. 1991, p.114 a 136. 
233 REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  São 

Paulo: Companhia das Letras. 1991, p.114. 
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preparavam o morto, outros cuidavam de arrumar a casa para o velório e de 

providenciar outras coisas relacionadas ao enterro.
234

 

 No que se refere ao local do sepultamento, de acordo com Reis,
235

 as pessoas de 

qualquer condição social podiam ser enterradas nas igrejas, porém, havia uma 

hierarquia quanto ao local e o tipo de sepultura. Dependendo da condição social e/ou 

econômica do morto, seu corpo poderia ser enterrado na parte interna do edifício, ou no 

adro, a área em volta das igrejas. A cova no adro era tão desprestigiada que podia ser 

obtida gratuitamente. Ali se enterravam escravos e pessoas livres muito pobres.
236

 

 Ainda segundo o autor, cadáveres de escravos poderiam ser enterrados dentro da 

igreja, mas em Salvador dos anos 1835-1836, 64% dos cativos tiveram covas do lado de 

fora.
237

 O privilégio de ser enterrado no interior da igreja foi ainda menor para os 

escravos de Lamim. Conforme os registros de óbito da paróquia, 26,2% foram 

sepultados no interior do templo, enquanto 73,8% no adro. 

 

Doenças e mortalidade da população escrava 

Havia, no século XIX, um discurso médico que via no negro escravizado a causa 

de muitos males, afirmando que a presença do cativo no seio da família era um perigo 

físico e moral.
238

 Acreditava-se que grande parte das doenças que acometiam a 

população brasileira provinha da África, juntamente com os indivíduos escravizados. 

Como observou Luiz Felipe de Alencastro,
239

 o processo de expansão ultramarina, além 

de ampliar o trânsito de mercadorias e o contato entre povos de diferentes continentes, 

representou a “união microbiana do mundo”, incrementando também o trânsito de 

                                                
234 REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  São 

Paulo: Companhia das Letras. 1991, p.128. 
235 Ver: REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  

São Paulo: Companhia das Letras. 1991, p.175. 
236 REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  São 

Paulo: Companhia das Letras. 1991, p.175. 
237 Ver: REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  

São Paulo: Companhia das Letras. 1991, p.176. 
238

 Ver: PÔRTO, A.: O sistema de saúde do escravo no Brasil do século XIX: doenças, instituições e 

práticas terapêuticas. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, p. 1019-27, 

out.-dez. 2006, p.1020. 
239 Ver: ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, 

séculos XV e XVI. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.127. 
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doenças. Conforme Carolina Becker
240

, as doenças foram se diversificando ao longo do 

tempo e 

O tráfico negreiro facilitou o transporte de vírus e bactérias e o contato entre diferentes 

povos levou a diversificação das micro bactérias, o que não atribui responsabilidade aos 

africanos pela transmissão das doenças deste período... O tráfico de escravos foi uma 
fonte introdutória de novos parasitas para a América, mas o mesmo fez a penetração dos 

espanhóis e dos portugueses no continente.241 

 

A morte teve presença constante na família de Manoel e Eva. Além do próprio 

Manoel, falecido quinze anos após seu casamento, quatro dos seis filhos do casal 

também faleceram ao longo do período estudado. Para Miridan Falci,
242

 a mortalidade 

extremamente elevada dos escravos ocasionou um sistema demográfico que necessitava 

de reposição contínua da mão-de-obra cativa, e que, somente na segunda metade do 

século XIX, quando o tráfico foi proibido e quando as preocupações com a saúde dos 

escravos parecem ter acompanhado alguns senhores, é que se pode verificar uma maior 

preservação da vida humana. 

Os proprietários de escravos geralmente utilizavam os recursos de que 

dispunham na localidade para tratar as doenças de seus cativos. Segundo Carolina 

Becker,
243

 eram os curandeiros, feiticeiros, boticários ou sangradores que tratavam das 

doenças dos escravos, sendo chamados quando os médicos-itinerantes não estavam por 

perto. Ainda segundo a autora, os senhores se valiam do conhecimento de seus cativos 

no tratamento de doenças, tanto para enfermos escravos quanto para os livres, o que 

muitas vezes levava estes cativos a uma “ascensão” nessa sociedade. O cuidado com as 

doenças se tornou um fator importante nas negociações entre senhores e escravos. 

As práticas de tratamento de doenças no Brasil resultaram de trocas e 

apropriações de experiências entre indígenas, europeus e africanos. Essa fusão de 

                                                
240

 Ver: BECKER, Carolina Bitencourt. Os escravos e sua relação com a história da saúde na fronteira 

meridional do Rio Grande do Sul do século XIX. X Encontro Estadual de História – UFSM, Santa Maria-
RS, 26 a 30 de Julho de 2010, s/p. 
241 BECKER, Carolina Bitencourt. Os escravos e sua relação com a história da saúde na fronteira 

meridional do Rio Grande do Sul do século XIX. X Encontro Estadual de História – UFSM, Santa Maria-

RS, 26 a 30 de Julho de 2010, s/p. 
242

 Ver: FALCI, Miridan Britto. Doenças dos escravos. XII Encontro Regional de História ANPUH-RJ 

2006, p.6. 
243 Ver: BECKER, Carolina Bitencourt. Os escravos e sua relação com a história da saúde na fronteira 

meridional do Rio Grande do Sul do século XIX. X Encontro Estadual de História – UFSM, Santa Maria-

RS, 26 a 30 de Julho de 2010, s/p. 
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saberes enriqueceu o receituário de mesinhas domésticas que, no século XIX, eram 

muito comuns, tanto nas cidades quanto no campo.
244

 

Mary Karasch, em A vida dos escravos no Rio de Janeiro,
245

 afirma serem as 

causas da morte prematura de cativos uma “correlação complexa entre descaso físico, 

maus tratos, dieta inadequada e doença. Segundo Rômulo Andrade,
246

 tendo como 

referência este estudo de Karasch, a população escrava morria mais que a livre, 

sobretudo devido às más condições de vida, trabalho, habitação, alimentação e 

vestuário: 

Os escravos se submetiam a condições que não eram comuns aos livres: maus tratos 

físicos, más condições de moradia e alimentação, atendimento médico incipiente, 

tornava-os mais vulneráveis às doenças endêmicas e epidêmicas; o fato de andarem 

descalços possibilitava pisar em objetos cortantes e contrair tétano; a inadequação da 

roupa nas estações chuvosas e/ou frias gerava muitas vezes, o tripé gripe ou 

bronquite/pneumonia/morte; as feridas abertas pelos açoitamentos serviam de porta de 

entrada para bactérias e parasitas, podendo resultar em gangrenas, úlceras tropicais, 

bouba e ancilostomose. De se lembrar também dos suicídios e assassinatos que faziam 
crescer essa estatística.247 

 

Como já foi dito, a ausência da causa da morte dificulta um maior entendimento 

da mortalidade escrava. Dos 139 óbitos de cativos registrados na Freguesia do Lamim, 

55 deles não trazem a causa do falecimento. Essa ausência pôde ser observada no 

registro do primeiro membro da família Manoel e Eva a falecer, o filho primogênito 

Raimundo: 

Aos sete dias do mês de Março de mil oitocentos e setenta, nesta freguesia do Divino 

Espírito Santo do Lamim, falleceo Raimundo, de idade um anno e meio, filho legítimo 

de Manuel Crioulo e Eva, também crioula, escravos de José Francisco dos Reis, e a oito 

foi encommendado e sepultado no adro desta matriz ao lado da sacristia, do que para 
constar faço este assento. O Vigário Antônio José Netto.

248
 

 

                                                
244

 Ver: PÔRTO, A.: O sistema de saúde do escravo no Brasil do século XIX: doenças, instituições e 

práticas terapêuticas. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, p. 1019-27, 

out.-dez. 2006, p.1024. 
245 Ver: KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850).Tradução de Pedro 
Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 207. 
246 Ver: ANDRADE, Rômulo. Legitimidade, compadrio e mortalidade de escravos: Freguesias de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, Século XIX. XIII Seminário sobre a Economia Mineira – CEDEPLAR, 

Diamantina, MG - 26 a 29 de Agosto de 2008, p.12. 
247

 ANDRADE, Rômulo. Legitimidade, compadrio e mortalidade de escravos: Freguesias de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, Século XIX. XIII Seminário sobre a Economia Mineira – CEDEPLAR, 

Diamantina, MG - 26 a 29 de Agosto de 2008, p.8. 
248 Registro n 234, Livro de Óbitos n 01 (1859-1883),  Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim 
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Outra dificuldade encontrada na tentativa de se estabelecer a causa morte foi a 

superficialidade empregada pelos párocos ao anotar o motivo do falecimento. Como 

bem observou Rômulo Andrade, a falta de nomenclatura própria para as doenças da 

época, já que a ciência ainda não dispunha de meios para classificar e tratar de todos 

os males, sendo, por essa razão, o diagnóstico precário, gerou registros genéricos 

como “enfermidade” ou “moléstia interior”.
249

 Esse obstáculo foi notado nos óbitos de 

dois filhos do casal, Manuel e Margarida: 

Aos sete de Fevereiro de mil oitocentos e oitenta, falleceo por enfermidade Manuel, de 

côr parda, de idade de dez meses filho legítimo de Manuel Crioulo e Eva de côr preta, 

escravos do Alferes José Francisco dos Reis, foi por mim encommendado e sepultado 

no adro desta Matriz, o que para constar faço este assento. O Vigário Lucas Martins de 

Souza Leal.250 

Aos vinte e cinco de Abril de mil oitocentos e oitenta, falleceo por enfermidade 

Margarida de côr preta, de idade três annos, filha legítima de Manuel Crioulo e Eva da 

mesma côr, escravos do Alferes José Francisco dos Reis, foi por mim encommendada e 

sepultada no adro desta Matriz, o que para constar faço este assento. O Vigário Lucas 

Martins de Souza Leal.251 

 

O quarto e último filho do casal a falecer foi Adão: 

Aos vinte de Fevereiro de mil oitocentos e oitenta e um (1881) falleceo picado de cobra 
Adão, escravo do Sr. Alferes José Francisco dos Reis, de idade dez annos filho legítimo 

de Manoel e Eva, escravos do acima referido. Foi por mim encommendado e sepultado 

no adro desta Matriz, o que para constar faço este assento. O Vigário Lucas Martins de 

Souza Leal.252 

  

Nesse caso, a causa da morte está clara. Os óbitos provocados por picadas de 

animais peçonhentos eram comuns no século XIX, principalmente entre os escravos, 

que andavam descalços e ficavam mais suscetíveis a esse tipo de acidente. 

O último membro da família a falecer, durante o período estudado, foi Manoel: 

 

                                                
249 ANDRADE, Rômulo. Legitimidade, compadrio e mortalidade de escravos: Freguesias de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, Século XIX. XIII Seminário sobre a Economia Mineira – CEDEPLAR, 

Diamantina, MG - 26 a 29 de Agosto de 2008, p.12. 
250 Registro n 339, Livro de Óbitos n 01 (1859-1883),  Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim 
251 Registro n 340, Livro de Óbitos n 01 (1859-1883),  Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim 
252 Registro n 103, Livro de Óbitos n 02 (1877-1903), Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim 
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Aos dous d’Abril de mil oitocentos e oitenta e um falleceo hidrópico e com os 

Sacramentos da Penitência e Extremaunção, Manoel, escravo do Alferes José Francisco 

dos Reis, de idade quarenta e oito annos e casado com Eva escrava do mesmo Senhor. 

Foi por mim encommendado e sepultado no adro desta Matriz, o que para constar faço 

este assento. O Vigário Lucas Martins de Souza Leal.253 

 

 A Hidropsia era uma das principais moléstias que causavam a morte de escravos. 

Sua principal característica era o acúmulo anormal de água no organismo devido ao mal 

funcionamento dos rins e fígado. Na maioria dos casos, era provocada pelo uso 

excessivo de bebida alcoólica. Como a cachaça fazia parte da dieta dos escravos, é 

natural que muitos cativos morressem em decorrência do alcoolismo. Assim como 

Manoel, mais 13 cativos da freguesia faleceram de Hidropsia, como podemos observar 

na Tabela seguinte: 

Tabela 4.1 – Causa Morte de escravos – Freguesia do Lamim (1859-1888) 

Causa Morte Quantidade 
Hidropsia  14 
Moléstia ou enfermidade  43 
Morte súbita (de repente)  06 
Hemorragia interna  01 
Defluço  01 
Queimadura  01 
Congestão  02 
Tumores nas coxas  01 
Dilatação no coração  01 
Picada de cobra  01 
Febre  07 
Indigestão  01 
Mal de Lázaro  01 
Cólera  02 
Coqueluche  02  

      Fonte: Livro de Óbitos n° 1 (1859-1883) e Livro de Óbitos n° 2 (1877-1903). 

 

 

 A falta de precisão ao se definir a causa das mortes, mais uma vez, dificulta a 

compreensão das moléstias que provocavam a morte de cativos. De modo geral, 

conseguimos identificar dois grupos principais de doenças: aquelas que afetavam o 

aparelho digestivo, como a hidropsia, congestão e indigestão, e as que atingiam o 

aparelho respiratório, como a coqueluche, defluço e febres. 

                                                
253 Registro n 105, Livro de Óbitos n 02 (1877-1903), Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de 

Lamim 
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 Em relação à idade em que os escravos faleciam, vimos que Manoel morreu aos 

48 anos de idade, vivendo bem mais que a média do período para a população cativa. 

Segundo Schwartz,
254

 no Brasil do último quarto do século XIX, a expectativa de vida 

dos escravos ao nascer variava em torno dos 19 anos. Para os não escravos, a 

expectativa era de 27 anos em 1879. Dos 139 registros de óbito de cativos da freguesia, 

120 deles trazem a idade do falecido. Vejamos a distribuição dos registros de acordo 

com a idade de falecimento, por grupos de idade: 

Tabela 4.2 – Óbitos de escravos, por idade – Freguesia do Lamim (1859-1888) 

 

Idade N. de óbitos Percentual 

0 a 5 anos 48 40,0  

6 a 10 anos 03 2,5 

11 a 15 anos 03 2,5 

16 a 20 anos 08 6,8 

21 a 30 anos 11 9,1 

31 a 40 anos 15 12,5 

41 a 50 anos 11 9,1 

51 a 60 anos 11 9,1 

61 anos ou mais 10 8,4 

Total 120 100,0 

              Fonte: Livro de Óbitos n° 1 (1859-1883) e Livro de Óbitos n° 2 (1877-1903) 

 

  

A maior incidência de morte ocorreu sobre o grupo com idade entre 0 e 5 anos. 

Os índices de mortalidade de crianças escravas, no século XIX, eram muito altos. Em 

São Paulo, Schleumer
255

 constatou que o número de crianças cativas mortas era superior 

ao número de adultos, da mesma condição, falecidos. Andrade
256

 afirma que quase 

todos os ingênuos escravos de São João Nepomuceno faleceram antes de dois anos e 

mais da metade dos de Nossa Senhora da Conceição do Bananal foram enterrados antes 

de um ano de idade.  

                                                
254 Ver: SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-

1835). São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 303. 
255

 Ver: SCHLEUMER, Fabiana. Por uma história da morte escrava no Brasil: o caso de São Paulo no 

século XVIII.  Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP-

USP. São Paulo, 08 a 12 de setembro de 2008, p.7.  
256 Ver: ANDRADE, Rômulo. Legitimidade, compadrio e mortalidade de escravos: Freguesias de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, Século XIX. XIII Seminário sobre a Economia Mineira – CEDEPLAR, 

Diamantina, MG - 26 a 29 de Agosto de 2008, p.12. 
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Analisando a mortalidade infantil em Salvador da segunda metade do XIX, 

Andréa Gris
257

 observou que os óbitos infantis ocorriam de forma mais acentuada entre 

1 mês e 1 ano de idade. Como possível causa de tal fenômeno, a autora considera que 

quanto mais nova a criança, mais frágil é seu organismo e mais suscetível está aos 

agravos fatais. Para Maria Lúcia Mott,
258

 as altas taxas de mortalidade entre as crianças 

escravas podem ser explicadas pela insuficiência da “licença maternidade” concedida à 

mãe escrava, que retornava ao trabalho dois dias após o parto, deixando a criança ao 

desamparo. 

A morte trazia, além da perda de um ente, um profundo impacto na composição 

das famílias cativas. Ademais, sendo o falecido uma criança, quebrava-se o parentesco 

espiritual estabelecido pelo batismo. Faremos, a seguir,  uma análise sobre os impactos 

da morte na organização familiar dos escravos, destacando, primeiramente, a possível 

desestruturação da família cativa com a morte do senhor. 

A  morte do senhor e suas consequências para a família cativa 

A morte de um senhor e a consequente partilha de seus bens entre os herdeiros 

era um momento de tensão e expectativa para os cativos e suas famílias, visto que o 

escravo era um bem, uma mercadoria, passível de venda, troca ou utilização para 

pagamento de dívidas.
259

 Conforme Sidney Chalhoub: 

 

(...) o falecimento do senhor era para os escravos o início de um período de incerteza, 

talvez semelhante em alguns aspectos à experiência de ser comprado ou vendido. Eles 

percebiam a ameaça de se verem separados de familiares e de companheiros de 

cativeiro, havendo ainda a ansiedade da adaptação ao jugo de um novo senhor, com 
todo um cortejo desconhecido de caprichos e vontades.260  

 

 

Um fator que poderia influir na manutenção ou separação de uma família 

escrava era o tamanho da escravaria à qual ela estava inserida. Nas propriedades 

                                                
257 Ver: GRIS, Andréa Porto; CAMARGO, Climene Laura de; SANTOS, Maiane França dos. O olhar do 

presidente da província sobre a mortalidade infantil em Salvador, de 1857 a 1870. HERE , Abril 2010, p 

95-114, p.108-9. 
258 Ver: MOTT, Maria Lúcia de Barros. A criança escrava na literatura de viagens. Cadernos de Pesquisa, 

n. 31, p. 57-67, dez 1979, p. 59. 
259

 Ver: FREIRE, Jonis. O Parentesco e a estabilidade das famílias escravas nas Minas Gerais 

Oitocentista. XIV Seminário sobre Economia Mineira. Diamantina, 24 a 28 de maio de 2010, p.13. 
260 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p.111. 
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maiores, as chances de um grupo familiar permanecer unido após a divisão dos bens do 

senhor eram maiores do que nas pequenas posses.
261

 

 Florentino e Góes,
262

 em estudo para a Província do Rio de Janeiro, afirmaram 

que a família escrava permanecia unida mesmo depois da partilha dos bens do 

proprietário e que a maior parte dos parentes ultrapassou esta delicada etapa de suas 

vidas. Cristiany Rocha,
263

 em trabalho semelhante sobre Campinas do século XIX, 

concluiu que houve a manutenção das famílias cativas e dos filhos menores de doze 

anos, não ocorrendo, nas três famílias senhoriais por ela estudadas, nenhum caso de 

separação de casais. A autora ainda ressalta que mesmo quando havia a separação entre 

pais, mães e filhos, esta podia não ser efetiva, pois eram legados a herdeiros que 

coabitavam a mesma propriedade, vivendo os escravos com suas famílias ou muito 

próximos a elas. Por outro lado, a constatação de que famílias cativas permaneciam 

unidas após a morte do senhor, não significa que a partilha não punha à prova a 

estabilidade das famílias escravas.
264

   

 Mesmo sem ter acesso aos inventários de proprietários de escravos de Lamim, 

pudemos constatar, pelos registros de batismo, que a unidade de duas famílias cativas 

foi mantida após a morte do senhor. Filomena e Filippe, escravos de Silvério José de 

Almeida Cardoso, aparecem num registro de 1872 batizando a filha Maria; em 1874, 

agora tendo como proprietário Francisco José de Almeida, aparecem novamente juntos 

batizando o filho Reginaldo. Semelhante caso ocorreu com o casal Honório e Rozenda 

que, enquanto cativos de João Francisco de Assis, batizaram os filhos Júlia, Carlota, 

Mauro e Catharina; posteriormente, tendo como senhor  João Francisco de Assis Júnior, 

estiveram juntos batizando mais dois filhos: Flauzina e Olympio. 

 A família de Manoel e Eva não passou por essa provação de ter que enfrentar os 

riscos de uma partilha senhorial, pelo menos não depois de casados, pois o proprietário 

José Francisco dos Reis faleceu após o fim da escravidão. Por outro lado, perderam 

                                                
261

 Ver: FREIRE, Jonis. O Parentesco e a estabilidade das famílias escravas nas Minas Gerais 

Oitocentista. XIV Seminário sobre Economia Mineira. Diamantina, 24 a 28 de maio de 2010, p.13. 
262 Ver: FLORENTINO, Manolo & GÓES, José Roberto. Paz nas senzalas: famílias escravas e tráfico 

atlântico, Rio de Janeiro, c.1790-1850, p.116 Apud  FREIRE, Jonis. O Parentesco e a estabilidade das 

famílias escravas nas Minas Gerais Oitocentista. XIV Seminário sobre Economia Mineira. Diamantina, 

24 a 28 de maio de 2010, p.14. 
263

 Ver: ROCHA, Cristiany Miranda. Histórias de famílias escravas: Campinas, século XIX. Apud 

FREIRE, Jonis. O Parentesco e a estabilidade das famílias escravas nas Minas Gerais Oitocentista. XIV 
Seminário sobre Economia Mineira. Diamantina, 24 a 28 de maio de 2010, p.14. 
264

 Ver: GARAVAZO, Juliana. Riqueza e escravidão no Nordeste Paulista: Batatais, 1851-1887. São 

Paulo: USP/FFLCH, Dissertação de Mestrado em História Econômica, 2006, p. 240. 

 



107 

 

 

quatro filhos e Eva ficou viúva na última década do cativeiro. A mortalidade escrava 

causou grande impacto em muitas famílias cativas. 

A  morte de escravos e o impacto em suas famílias 

A mortalidade escrava como causadora de instabilidade familiar também esteve 

presente no cotidiano dos cativos. Juntamente com a instabilidade gerada pela morte do 

senhor, ela foi sentida pela família cativa. Segundo os registros de óbito de escravos da 

Freguesia do Lamim, dos 130 grupamentos familiares identificados no capítulo anterior, 

31 deles perderam entes por falecimento. A Tabela a seguir traz os grupamentos, com 

seus membros e os entes falecidos em destaque: 

 

Tabela 4.3 – Óbitos de escravos  por família – Freguesia do Lamim (1859/1888) 

 

Nº Mãe Pai Filhos Proprietário 

01 Severianna Francisco  Adão, Geralda Alcides Rodrigues Pereira 
02 Silvéria Adão Ignês D. Maria 
03 Serilla Julião Fermina, Emília Francisco Antônio dos 

Reis 
04 Berarda Luiz Maria, Efigênia Francisco Ferreira Alves 
05 Filomena Filippe Reginaldo, Maria Silvério José de Almeida 

Cardoso/Francisco José de 

Almeida 
06 Jerônima Valeriano Generosa, Faustina Francisco Pinto de Moraes 
07 Rozenda Honório Júlia, Carlota, Mauro, Catharina, 

Flauzina, Olympio 
João Francisco de 
Assis/João Francisco de 

Assis Júnior 
08 Fortunata Antônio Leopoldina Joaquim Pereira Ferraz e 

Silva 

09 Balbina Malaquias Joaquim, Querino, Augusta, Anna José Calixto de Almeida 
10 Genoveva Luís Malvina, Cassiana, Virgílio José Calixto de Almeida 
11 Eva Manoel Domingos, Margarida, Manoel, 

Adão, Raimundo, Maria 

José Francisco dos Reis 

12 Justa Sebastião Faustina, Rofino, Domingos, 

Silvestre, Martinho 

José Francisco dos Reis 

13 Gracianna Basílio Saturnino José Gonçalves de Souza 
14 Guilhermina Philippe Donato, Francisco, Philippe, 

Ignês, Anna, Joanna, Claudina 

José Pereira Ferraz e Silva 

15 Vicência Camillo Theotônio José Polycarpo da Cunha 
16 Bárbara Antônio Modesto Manoel Dias Lopes 
17 Isabel Luís Luisa, Custódia, Luzia, Lucianna, 

Vicente, Raphael, Joze, Avelino 

Manoel Dias Lopes 

18 Lucianna Delphino Cecílio, Virgínia, Luzia Manoel Dias Lopes 
19 Thereza Antônio 

Meireles 
Isidoro, Ignez, Maria, Marcianno, 

Joaquim 

Manoel Dias Lopes 

20 Fortunata Antônio Manoel Manoel José Barbosa 

21 Maria José Balbino, Joaquina Manoel José de Arruda 

22 Afra Simplício Manoel, João, Obilina, Regina Manoel Moreira da Costa 

Conegundes 

23 Faustina Basílio Maria, Honorata, Bebianno, Manoel Pereira da Silva 
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Querino, Firmino 

24 Francisca Agostinho Francisco, Júlia Manoel Pereira da Silva 

25 Theresa Manoel Jovita Maria Lucianna de Jesus 

26 Carlota Luiz Antônio Silvério José de Almeida 

Cardoso 

27 Francellina Francisco Francisca Silvério José de Almeida 

Cardoso 

28 Maria de 

Jesus 
 Carlota Ana Maria de Souza 

29 Carlota  João Anna Messias de Oliveira 
30 Carlota de 

Jesus 
 Américo Anna Messias de Oliveira 

31 Gabriela  Filomena, Américo Anna Messias de Oliveira 
32 Joanna Paula  Olímpio Anna Messias de Oliveira 
33 Maria  Theodoro Anna Messias de Oliveira 
34 Maria de 

Jesus 
 Honorindo, Delfina, Marcellino, 

Laurentina 

Anna Messias de Oliveira 

35 Carlota  Roque Não consta 

36 Anna  Antônia, Ignez Agostinho Dias da Costa 
37 Flauzina  Luzia, Christina, Maria Alcides Rodrigues Pereira 
38 Florentina  Symphronio, Jovelina, Idalina, 

Florentina, Laudelina, Balduíno, 

Enriqueta, Francisco 

Alcides Rodrigues Pereira 

39 Generoza  Jovita Alcides Rodrigues Pereira 
40 Genilda  Francellina Alcides Rodrigues Pereira 
41 Geralda  Severina, Leonida Alcides Rodrigues Pereira 
42 Jovita  Hizidoria, João Alcides Rodrigues Pereira 
43 Laurentina  Flausina Alcides Rodrigues Pereira 
44 Lucianna  Leocresto Alcides Rodrigues Pereira 
45 Maria  Celestina, Gabriella Alcides Rodrigues Pereira 
46 Rita  Fortunata, Elvandro Alcides Rodrigues Pereira 
47 Rosa  Helena, Faustino, Joventina, 

Lisandro, Jozino 
Alcides Rodrigues Pereira 

48 Zenilda  Honorata Alcides Rodrigues Pereira 

49 Maria  Cassianno Anacleto José Gonçalves 

50 Marianna  Cassimiro Anacleto José Gonçalves 

51 Vicência  Felipe Antônio  

52 Clementina  Manoel Antônio Coelho Gomes 

53 Generosa  Florentina, Maria, Ricardo Antônio da Guerra Leite 

Pereira 

54 Maria  José Antônio Francisco dos 

Reis 

55 Maria 

Magdalena 
 Antônio Antônio José de Souza 

56 Rita Maria  Francisco Antônio José de Souza 

57 Rosenda  José, Eudoxia Augusto Antônio Emílio 

do Couto 

58 Flauzina  Affonso, Ignácio Barão de Coromandel 

59 Francisca  Fortunato Domingo dos Reis 

60 Benedita  Miguelina Efigênia Maria do Ceo 

61 Jovita  Sabino Francelina Cândida de 

Jesus 

62 Joaquilina  Silvestre Francisca Cândida de 

Jesus 

63 Joaquina  Cristina, Maria Francisca de Assis Chagas 

64 Joaquina  Jovelina Francisca Umbelina de 

Jesus 

65 Cirilla  Anna, Raphael Francisco Antônio dos 
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Reis 

66 Florentina  Leandra, Rufino, Manoel, 

Martinha, Jesué, Thereza, Samuel, 

Quintina, Sabino 

Francisco Antônio dos 

Reis 

67 Rita  Ignês Francisco Baeta Neves 

68 Rozalina  Clara, Altina, Paulino, Rita, 

Ricardo 

Francisco José de Almeida 

69 Leopoldina  Martinho Francisco Rodrigues de 

Assis 

70 Virgilina  Crispim Jacob Gomes da Silva 

71 Lúcia  Maria Jacob Henrique Pereira da 

Silva 

72 Faustina  Joaquim Joanna Rosa de Amorim 

73 Florentina  Flauzina Joanna Rosa de Amorim 

74 Gertrudes  Raphael, Leopoldina, Florentina, 

Faustina 

Joanna Rosa de Amorim 

75 Custódia  Isabel João Calixto de Almeida 

76 Luzia  Estevão João Calixto de Almeida 

77 Rosa  Antônio João Cândido de Resende 

78 Gabriella  Saul, Vencyslão, Celestino João Francisco de 

Assis/João Francisco de 

Assis Júnior 

79 Ludovina  Tancredo João Francisco de Assis 

80 Rita  Antônia, Francelina, Paulino, Maria João Francisco de 
Assis/João Francisco de 

Assis Júnior 

81 Rosenda  Dolcelino João Francisco de Assis 

82 Vicência  Heduviges, Américo, Veríssimo, 

Mathias 
João Francisco de 

Assis/João Francisco de 

Assis Júnior 

83 Herculana  Eva João Francisco de Assis 

Júnior 

84 Rozenda  Maria João Francisco de Assis 

Júnior 

85 Umbelina  Hermínia, Ulisses João Ignácio da Silva 

Passos 

86 Maria  Margarida Joaquim de Matos 

87 Caridade  Francisco, Rita Joaquim Felisberto da 

Silva 

88 Ignez  Augusto, Philomena, Manoel, 

Antônio, Maria 

Joaquim Ferreira Pacheco 

89 Claudina  Pedro Joaquim Pereira Ferraz e 

Silva 

90 Delfina  Nicolau Joaquim Pereira Ferraz e 

Silva 

91 Cassianna  Etelvina, Deolinda José Calixto de Almeida 

92 Leocádia  Paulina, Acássio, Dulcelino, 
Leonel 

José Calixto de Almeida 

93 Luzia  Rita, Jovelino José Calixto de Almeida 

94 Mathildes  Maria José Calixto de Almeida 

95 Luiza  Olavo José Calixto de Almeida 

96 Margarida  Onézio José Calixto de Almeida 

97 Joaquina  Cândida José de Matos 

98 Joanna  Maria José Dias da Costa 

99 Crescência  Avelino, Procópio, Marcianno José Francisco de Almeida 

100 Delphina  Christianno José Francisco de Almeida 

101 Emilianna  Felisbina José Francisco de Almeida 

102 Ludovina  Romualdo, Leonor, Maria José Francisco de Almeida 

103 Justa  Silvéria, Josefina, Pedro José Francisco dos Reis 
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104 Maria  Maria José Francisco Gonçalves 

105 Gracianna  Miguel José Gonçalves de Souza 

106 Justinianna  Pedro José Gonçalves de Souza 

107 Guilhermina  Joaquina José Pereira Ferraz e Silva 

108 Viscência  Romualdo José Pereira Ferraz e Silva 

109 Theodora  João José Polycarpo da Cunha 

110 Cândida  Maria Manoel de Arruda Júnior 

111 Isabel  Patrício Manoel Dias Lopes 

112 Luzia  Bertholina Manoel Dias Lopes 

113 Magdalena  Maria, Francelina Manoel Dias Lopes 

114 Roza  Francisco Manoel Dias Lopes 

115 Theresa  Fortunato, Domingos Manoel Dias Lopes 

116 Maria  Joaquim Manoel Dias Lopes Júnior 

117 Maria  Galdina Manoel Gonçalves Dias 

118 Emilianna  Urbano Manoel José Alves Vilella 

119 Luciana  João, Docilino, Rita, Cassiana, 

Antônio 
Manoel José Barbosa 

120 Anna  Philomena, Collatino, Izabel, 

Angelina 

Manoel Moreira da Costa 

Conegundes 

121 Amália  Ludovina Manoel Moreira da Costa 

Conegundes 

122 Cândida  Francisca, Clementina Manoel Moreira da Costa 

Conegundes 

123 Felicidade  Helena Manoel Moreira da Costa 

Conegundes 

124 Maria  Ignes, Sebastiana, Theresa Manoel Moreira da Costa 

Conegundes 

125 Lusia  Florentina Maria Francisca da Silva 

126 Francisca  Luiz Maria Francisca 

Rodrigues Milagres 

127 Marcina  Bernardinha, Joze Maria Francisca 
Rodrigues Milagres 

128 Rosa  Maria Philomena Francisca dos 

Reis 

129 Maria  Olímpio Philomena Maria de 

Meirelles 

130 Delfina  João Pr. Júnior Silva 

Fonte: Livros de Batizados n 01 (1859-1876) e n 02 (1871-1888); Livros de Óbitos n° 1 (1859-1883) e 

Livro de Óbitos n° 2 (1877-1903). Arquivo da Paróquia do Divino Espírito Santo de Lamim. 

 

Conforme a tabela, seja nuclear ou matrifocal, a grande maioria das famílias 

cativas de Lamim, identificadas no período estudado, não sofreu com a perda de 

parentes consanguíneos. Por outro lado, houve um caso extremo onde uma família 

deixou de existir (grupamento n° 70). Devido à morte do esposo, 3 famílias nucleares se 

tornaram matrifocais e 3 esposas deixaram viúvos os seus maridos. Um casal 

reconhecido pela Igreja, Thereza e Antônio Meireles (grupamento 19), deixou órfãos 

seus filhos Isidoro, Ignez, Maria e Joaquim. 5 mães solteiras, cabeças de família, 

deixaram 15 crianças órfãs. No subgrupo dos filhos, 30 deles, quase todos com menos 

de 10 anos, faleceram. 
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A morte de crianças cativas, além da baixa na família consanguínea, provocava a 

“quebra” dos laços de parentesco espiritual forjados nas cerimônias de batizados. Como 

bem nos lembra Carlos Bacellar:  

 

(...) muitos dos laços estabelecidos não perduraram. Isto é, os padrinhos tinham grandes 

chances de perder seus afilhados, graças a uma mortalidade bastante elevada, 

principalmente entre escravos. Ceifada precocemente a vida do recém-nascido, 

podemos supor que o vínculo de compadrio se esvaziava, estando desaparecida a razão 

de tudo – a criança. Entendemos que esta consideração deve ser importante para a 

análise dos laços estabelecidos de fato, que perduraram por muitos anos, e que devem 

ser diferenciados daqueles que se interromperam com dias ou meses de duração.265 

 

  

Ainda segundo Bacellar,
266

 um dos problemas das análises que se tem efetuado 

sobre o compadrio é o de tomar o conjunto de compadres e comadres somados em seu 

todo, como se fossem acumulados ao longo do tempo, constituindo um patrimônio das 

famílias cativas. Para o autor, há que se considerar o dinamismo desses laços, muitos 

dos quais duraram pouco, se extinguindo antes de outros serem constituídos. 

Dos 51 registros de óbito de crianças escravas anotados na paróquia de Lamim, 

30 foram identificados nos grupos familiares constantes na tabela acima. Se 262 

crianças filhas de cativos foram batizadas, segundo os registros paroquiais, mais de 10% 

dos laços de compadrio estabelecidos nesses batismos deixaram de existir num curto 

intervalo de tempo. 

Ao analisarmos a família de Manoel e Eva somente pelos registros de batismo, 

teremos uma visão geral distorcida sobre sua composição. De acordo com as anotações 

batismais, a família era composta pelos cabeças Manoel e Eva, 5 filhos (a caçula Maria 

não faria parte do grupamento, pois não consta nos livros de batizado o seu registro) e 

mais 10 parentes espirituais: 5 compadres e 5 comadres. 

Quando incluímos nesta mesma análise outras fontes, como os registros de óbito, 

constatamos que em nenhum momento da sua trajetória a família conseguiu agregar, ao 

mesmo tempo, tantos membros. A tabela a seguir, elaborada a partir de intervalos de 

tempo entre nascimentos e óbitos, mostra a composição da família de uma forma mais 

próxima da realidade: 

                                                
265

 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os compadres e as comadres de escravos: um balanço da 

produção historiográfica brasileira. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH , São 

Paulo, julho 2011, p.8. 
266 Ver: BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os compadres e as comadres de escravos: um balanço 

da produção historiográfica brasileira. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH , São 

Paulo, julho 2011, p.8. 
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Tabela 4.4 – Família Manoel e Eva, por períodos -  segundo os nascimentos, óbitos 

e compadrio estabelecidos – Freguesia do Lamim (1859-1888) 
 

Períodos Parentes 

consanguíneos 

Parentes espirituais 

09/01/1866 a 

06/08/1868 

Manoel, Eva ----- 

07/08/1868 a 

06/03/1870 

Manoel, Eva, 

Raimundo 

Adão, Gracianna 

07/03/1870 a 

29/01/1871 

Manoel, Eva ----- 

30/01/1871 a 

21/02/1873 

Manoel, Eva, Adão Thelésphoro Francisco das Chagas, Marcina Cândida de 

Jesus 

22/02/1873 a 

10/06/1877 

Manoel, Eva, Adão, 

Domingos 

Thelésphoro Francisco das Chagas, Marcina Cândida de 

Jesus, Adriano Francisco das Chagas, Anna Francisca dos 

Reis 

11/06/1877 a 

25/04/1879 

Manoel, Eva, Adão, 

Domingos, 

Margarida 

Thelésphoro Francisco das Chagas, Marcina Cândida de 

Jesus, Adriano Francisco das Chagas, Anna Francisca dos 

Reis, José Francisco das Chagas, Joaquina Maria dos Reis 

26/04/1879 a 

06/02/1880 

Manoel, Eva, Adão, 

Domingos, 

Margarida, Manoel 

Thelésphoro Francisco das Chagas, Marcina Cândida de 

Jesus, Adriano Francisco das Chagas, Anna Francisca dos 

Reis, José Francisco das Chagas, Joaquina Maria dos Reis, 

Antônio João Machado, Januária Roza Correa 

07/02/1880 a 

24/04/1880 

Manoel, Eva, Adão, 

Domingos, 

Margarida, Maria* 

Thelésphoro Francisco das Chagas, Marcina Cândida de 

Jesus, Adriano Francisco das Chagas, Anna Francisca dos 

Reis, José Francisco das Chagas, Joaquina Maria dos Reis 

25/04/1880 a 

19/02/1881 

Manoel, Eva, Adão, 
Domingos, Maria 

Thelésphoro Francisco das Chagas, Marcina Cândida de 
Jesus, Adriano Francisco das Chagas, Anna Francisca dos 

Reis 

20/02/1881 a 

01/04/1881 

Manoel, Eva, 

Domingos, Maria 

Adriano Francisco das Chagas, Anna Francisca dos Reis 

02/04/1881 a 

1899 

Eva, Domingos, 

Maria 

Adriano Francisco das Chagas, Anna Francisca dos Reis 

*Filha caçula do casal, seu registro de batismo não consta nos livros da paróquia. Descobrimos a sua 

existência através do registro de óbito de Eva, onde consta que ela deixava dois filhos: Domingos e 

Maria, esta com 19 anos. O óbito de Eva ocorreu em 1899 e  Manoel faleceu em 1881. 

Fonte: Livros de Batizados n 01 (1859-1876) e n 02 (1871-1888); Livro de Casamentos n 1 (1859-1876); 
Livro de Óbitos n° 1 (1859-1883) e Livro de Óbitos n° 2 (1877-1903) -  Arquivo da Paróquia do Divino 

Espírito Santo de Lamim.  Livro de Óbitos n 1 - Cartório de Registro Civil e Notas de Lamim. 

 

 

Bacellar
267

 também lembra que o ato de apadrinhar várias vezes poderia ser sinal 

de prestígio do indivíduo, lembrado por alguma justa razão. Todavia, poderia também 

ser indício de uma mortalidade acentuada, que poderia ter destruído o compadrio 

brevemente estabelecido. Em 6 propriedades da Freguesia do Lamim, encontramos a 

                                                
267

 Ver: BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os compadres e as comadres de escravos: um balanço 

da produção historiográfica brasileira. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH , São 

Paulo, julho 2011, p.8. 
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repetição de padrinhos em batizados de filhos de uma mesma mãe, porém, em nenhum 

caso constatou-se que essa repetição estaria ligada ao falecimento da primeira criança 

batizada. 

Seja no aspecto demográfico/quantitativo, seja no aspecto social, pudemos ter 

uma noção, neste capítulo, dos impactos da morte sobre as famílias escravas. 

 Da família consanguínea construída por Manoel e Eva, restaram apenas a 

matriarca e dois filhos: Domingos e Maria. Sobre a caçula Maria, não encontramos, nos 

registros da paróquia e do cartório civil de Lamim, nenhum assento que desse conta de 

seu destino. 

 Domingos casou-se,
268

 em 1897, com Ignez, ex-escrava de D. Maria Joaquina de 

Jesus, mãe do seu ex-senhor. Faleceu em 1912, aos 32 anos, deixando esposa e três 

filhos: 

 

Aos vinte e oito dias do mez de Setembro de mil nove centos e doze, em meu Cartório 

n’este Districto do Lamim, Município de Queluz, Estado de Minas Gerais, compareceu 

o cidadão João Francisco Ribeiro e em presença das testemunhas abaixo assignadas, 

declarou que ontem, às dez horas da manhã em seu serviço, n’este Districto, faleceu 

repentinamente de um ataque, Domingos Diogo dos Reis, de 32 annos, casado lavrador, 

filho legítimo de Manoel e Eva já falecidos e casado com Ignez Maria de Jesus, natural 

e residente n’este Districto, de cujo consórcio deixou três filhos, a saber: Maria de 15 

annos, Julieta de 12 e Manoel de 8. Vai ser sepultado no Cemitério da Matriz. De tudo 

para constar lavrei eu escrivão o presente termo que vai assignado pelo declarante e 

testemunhas commigo. Antônio dos Reis Chagas, escrivão que o escrevi.269  

 

 
 Com o fim da escravidão, assim como muitos ex-escravos Brasil afora, Eva 

continuou vivendo na mesma fazenda onde foi, por tantos anos, cativa. Morreu em 

1899, como consta no registro abaixo: 

 
Aos desenove dias do mês de Agosto de 1899, em meu cartório n’este Districto do 

Lamim, Município de Queluz, Estado de Minas Gerais, compareceu o cidadão João dos 

Reis Sobrinho e em presença das testemunhas, abaixo assignadas declarou: Em 

Desenove de Agosto, a uma hora da manhã, na fazenda do Morro deste Districto, 

falleceu Eva ex-escrava do pai do declarante, de 60 annos mais ou menos, viúva de 

Manoel crioullo, natural e residente n’este Districto, afiliação desconhecida do 

declarante. Deixou dois filhos: Domingos de 28 annos e Maria de 19. Falleceo de morte 

natural e vai ser sepultada na Matriz d’este lugar. De tudo para constar lavrei o presente 

termo que vai assignado pelo declarante com as testemunhas presentes comigo. Antônio 
dos Reis Chagas escrivão de Paz vitalício que a escrevi.270 

 

 

                                                
268 Livro de Casamentos n 01, Reg n 04, fls 32-33 – Cartório de Registro Civil de Lamim 
269 Livro de Óbitos n 02, Reg n 26, fls 30 vs – Cartório de Registro Civil de Lamim 
270 Livro de Óbitos n 01, Reg n 17, fls 42 – Cartório de Registro Civil de Lamim 



114 

 

 

Conclusão 

O presente trabalho buscou observar as relações familiares estabelecidas pelos 

cativos da Freguesia do Divino Espírito Santo do Lamim entre os anos de 1859 a 1888. 

Tendo como fontes principais os registros paroquiais de batismo, casamento e óbito, 

procuramos investigar as relações sociais firmadas por meio dos sacramentos católicos. 

Ao seguirmos a trajetória da família construída por Manoel e Eva, adentramos, na 

medida do possível, no universo familiar dos demais cativos da freguesia. 

A princípio, no intuito de melhor conhecer o espaço no qual as famílias cativas 

estavam inseridas, apresentamos as principais características demográficas e 

econômicas da Freguesia do Lamim no decorrer do século XIX. 

Constatamos que o casamento formal, sacramentado pela Igreja, foi uma 

alternativa para os cativos na tentativa de amenizar a espinhosa vida do cativeiro. 

Mesmo existindo barreiras de acesso ao matrimônio, como os custos financeiros, o 

universo reduzido de possíveis parceiros e a recusa dos senhores em autorizar as uniões, 

muitos casais de escravos foram reconhecidos oficialmente. Uma das formalidades para 

esse reconhecimento era a assinatura de testemunhas. Pudemos perceber que a presença 

das mesmas nos casamentos envolvendo cativos não foi aleatória ou obra do acaso. 

Havia um processo de escolha dos indivíduos que testemunhavam e esses acabavam se 

tornando padrinhos dos noivos, criando um vínculo espiritual entre eles. 

Ao todo, conseguimos identificar, através dos registros de batismo, 130 grupos 

familiares cativos, sendo 27 nucleares e 103 matrifocais. A ausência do pai na maioria 

desses grupamentos não quer dizer, de fato, que ela ocorreu. Os párocos da freguesia só 

anotavam o nome do pai de uma criança batizada caso os seus progenitores fossem 

casados oficialmente. Não o sendo, constava apenas o nome da mãe. 

Também pelo batismo, os cativos ampliaram os laços de solidariedade. Ao 

escolherem os padrinhos da criança, a mãe escrava e ou o casal cativo estavam 

agregando parentes espirituais às suas famílias. Nessa escolha, pelo que pudemos 

perceber através dos registros, os senhores se limitavam a definir as datas e locais dos 

batizados, sem, contudo, eleger os padrinhos. Assim como no restante da Província, os 

escravos de Lamim optaram pela escolha de padrinhos livres, indivíduos com melhores 

condições de lhes prestarem auxílio em necessidades presentes e futuras e, quem sabe 

até, viabilizar a alforria da criança batizada. Porém, em toda a paróquia, somente duas 

crianças foram libertadas durante a cerimônia do batismo. 



115 

 

 

Reagrupando os batizados de crianças pertencentes a um mesmo senhor, 

conseguimos identificar 64 proprietários. Desses, apenas 13 possuíam mais de dez 

escravos, predominando na freguesia a pequena propriedade. Mesmo nestas pequenas 

escravarias, foi possível aos escravos manterem amplas relações de parentesco, tanto 

consanguíneo quanto espiritual. 

Ao analisarmos os registros de óbito de cativos da freguesia, observamos que os 

escravos se valeram do rito católico do bem morrer. Dentro das suas possibilidades, 

procuraram receber os sacramentos dos enfermos e ter um sepultamento cristão. Alguns 

até foram enterrados dentro da igreja, mostrando que gozavam de algum prestígio junto 

aos senhores. 

A morte de escravos, provocada principalmente por doenças e más condições de 

trabalho, habitação, alimentação e vestuário, teve um grande impacto na estrutura 

familiar dos cativos. O maior número de óbitos ocorreu na faixa de idade entre 0 e 10 

anos. Além da perda de um parente consanguíneo, se o falecido fosse uma criança, 

perdia-se também os laços do parentesco espiritual. Observamos também que a morte 

de senhores e a consequente partilha dos bens não provocaram rupturas nas famílias 

cativas, visto que, nos casos identificados, as famílias seguiram unidas com os novos 

senhores. 

O sentimento de pertença a uma família pôde ser sentido pelos escravos. Na 

dinâmica do sistema escravista, em que uma dimensão possível da condição de escravo 

era ser encarado como objeto, uma mercadoria, a família foi uma instituição que 

possibilitou aos escravos mostrarem que eram humanos e que, mesmo sendo a parte 

mais frágil dessa estrutura, tinham algum controle sobre suas vidas. 
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