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RESUMO
O objetivo deste trabalho é discutir a história oficial da cidade de Itapira, antiga Vila da Penha
do Rio do Peixe, situada no Oeste Paulista, cuja versão destaca luso-brasileiros e imigrantes,
mas não inclui outras parcelas significativas da população. Para isso, investigamos uma
documentação referente ao período da escravidão (1869-1888) nessa localidade, com o
propósito de problematizar a invisibilização, pela história oficial da presença de mulheres e
homens negros escravizados e libertos na região. Os documentos consistem em registros de
nascimentos, casamentos e óbitos, assim como cartas de liberdade e prestações de serviços.
Essas fontes foram descobertas recentemente em meio a um acervo de Jácomo Mandato,
jornalista e memorialista local, na obra Escravidão em Itapira (2015) — primeiro livro
publicado na cidade com esse tema. Nosso recorte vai de 1869 a 1888, pois foi a delimitação
encontrada em meio aos materiais capazes de serem analisados no momento desta pesquisa.
Palavras-chave: Escravidão em Itapira. Invisibilização da População Negra. Famílias
Escravizadas. Liberdade.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to discuss the official history of the city of Itapira, formerly Vila
da Penha do Rio do Peixe, located in West Paulista, whose version highlights PortugueseBrazilians and immigrants, but does not include other significant sections of the population. For
that, we investigated a documentation referring to the period of slavery (1869-1888) in this
locality, with the purpose of problematizing the invisibilization, by the official history of the
presence of enslaved and freed black women and men in the region. The documents consist of
birth, marriage and death records, as well as letters of freedom and services. These sources were
recently discovered amid a collection of Jácomo Mandato, a local journalist and memorialist,
in the work Escravidão em Itapira (2015) - the first book published in the city with this theme.
Our cut goes from 1869 to 1888, because it was the delimitation found among the materials
capable of being analyzed at the time of this research.
Keywords: Slavery in Itapira. Invisibility of the Black Population. Slave Families. Freedom.

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 11
CAPÍTULO I – Apagamento e marginalização da presença negra na história de Itapira ....................................... 21
CAPÍTULO II – Do nascimento ao óbito - a presença de escravizados e famílias escravas na antiga Penha do Rio
do Peixe. .................................................................................................................................................................. 47
CAPÍTULO III – Caminhos para a liberdade; alforrias e contratos de serviços de mulheres e homens negros na
Vila da Penha. ......................................................................................................................................................... 66
CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................................................. 87
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................................... 90
FONTES.................................................................................................................................................................. 93
APÊNDICE ............................................................................................................................................................. 94

11

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi incitado quando tomei conhecimento da obra póstuma de
Jácomo Mandato, intitulada A Escravidão em Itapira, lançada em 2015. Nela, Mandato faz
breves referências à presença de negros escravizados no passado do município de Itapira, o que
despertou minha curiosidade e desejo de saber mais sobre eles.
Jácomo Mandato nasceu no ano de 1933 e faleceu em 2009 na cidade de Itapira. Ele foi
um memorialista e jornalista do município e teve grande reconhecimento por retratar vários
aspectos da vida da comunidade em seus livros e artigos publicados no jornal local. Entretanto,
suas produções eram voltadas para uma memória da elite da cidade, nas quais costumava
destacar os descendentes de italianos e os acontecimentos considerados grandiosos. Porém, no
ano 2000, ao encontrar fontes relativas à escravidão, o jornalista iniciou um levantamento sobre
esses sujeitos que até então não haviam sido retratados pela historiografia da região.
Eu nasci e cresci em Itapira sem saber que lá viveram africanos e seus descendentes na
condição de escravizados. A única referência que a cidade apresentava de uma presença negra
era a de natureza cultural, qual seja, a Congada sem, no entanto, explicar a origem de sua ligação
com a cidade, ou mesmo com a história de Itapira. Não há, na obra póstuma de Mandato,
qualquer referência à contribuição dos negros na construção da riqueza do lugar, nem o
reconhecimento deles como mão de obra fundamental antes e durante o processo imigratório
que atraiu europeus de várias nacionalidades, principalmente italianos.
Podemos dizer que o desejo que culminou na presente pesquisa teve sua origem durante
a graduação com os estudos voltados para um conhecimento sobre a escravidão, sobre os
movimentos dos negros no período pós-escravidão e na América como um todo, pensando quais
foram as influências deixadas e adquiridas com o processo de diáspora iniciado com o comércio
internacional de africanos. Em outras palavras, esse assunto está inserido nas minhas áreas de
interesse desde o início de minha formação acadêmica. Fui bolsista de iniciação científica da
Fundação Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro, orientada pela historiadora Ivana Stolze
Lima, nos projetos: Africanos, descendentes e comunidades linguísticas no Brasil e no Mundo
Atlântico (2013-2015) e, também, Conhecimento, registro e uso das línguas africanas no
Brasil: a língua de Angola e a língua Mina (2015-2016). Desse modo, as influências africanas
e de seus descendentes, principalmente na Colônia e Império, me levaram a continuar
questionando o apagamento desses sujeitos na História e como se estruturaram suas diversas
realidades.
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Sobre o tema de escravidão em Itapira não há uma produção historiográfica, mas apenas
registros centrados em aspectos estigmatizados e estigmatizadores de mulheres e homens
negros. Em contrapartida, há escritos sobre Itapira exaltando seus fundadores: senhores de café
e os imigrantes que teriam vindo em grande número e se fixado na cidade desde o início do
século XIX, ou seja, elaborações idealizadoras de sujeitos e grupos na formação da região.
Segundo Carlos Rodrigues Brandão (1985, p. 11), as relações sociais de produção
praticadas nas terras do atual município foram primeiramente estabelecidas pela policultura de
subsistência através dos posseiros e, posteriormente, pela cafeicultura trazida por escravagistas
que chegaram à região. Assim, a localidade foi sendo dominada pelos fazendeiros e coronéis
com três tipos de produtores que os serviram sucessivamente: o escravo, o lavrador (colonos) e
o proletário rural. Brandão afirma que o ingresso do café como produto de riqueza da economia
agrária nessa região estabeleceu o trabalho escravo; entretanto, mesmo com a presença da mão
de obra escravizada, os produtores camponeses passaram a ser parceiros dos fazendeiros em
algumas transações. É possível compreender esse arranjo já que existia, principalmente na
Província de São Paulo dos oitocentos, um número significativo de homens livres e sem
especialização que trabalhavam com a terra, como iremos perceber ao longo da pesquisa, pois
a população livre de Itapira — que era maior que o número de escravizados —, trabalhava como
lavradores. Carlos Alberto Medeiros Lima (2016), assim como Caio Prado Jr. (2011), descreve
esse ambiente em formação que foi a São Paulo e seus interiores, ajudando-nos a compreender
de forma mais consistente a formação da região em que nasceu Itapira.
Quanto ao café, segundo Dean (1977, p. 45), “Sementes vindas do Rio de
Janeiro tinham sido plantadas em Campinas já em 1817, e em Limeira, na
plantação Ibicaba, de Vergueiro, em 1828”. Outras pessoas adquiriram mudas
dessas experiências, de modo que alguns fazendeiros de Rio Claro tinham pés
produzindo em 1835. “Somente após 1840 se deu início ao plantio em larga
escala de café no Oeste Paulista, de Campinas até Rio Claro” (LIMA, 2016,
p. 235)

No início do XIX, a cultura do café chegou ao oeste paulista via Campinas e foi se
espalhando pelas demais regiões. Algumas delas apresentavam a cultura da cana-de-açúcar
ainda ativa, no entanto, concomitantemente iniciavam o processo da cafeicultura. Isso ocorreu
em localidades como Campinas, Limeira e adjacências.
Desmembrada de Piracicaba (então chamada Constituição) em 1842, Limeira
ganhou notoriedade na historiografia por abrigar as unidades canavieiras e
depois cafeeiras de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Bento Manoel de
Barros e Gertrudes Galvão de Oliveira Lacerda [...] Algumas das maiores
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escravarias na lista nominativa apareciam associadas à palavra engenho, mas
a transição para a cafeicultura já devia estar adiantada. (LIMA, 2016, p. 234)
A partir de meados do século XIX a cidade de Campinas, então província de
São Paulo, começava a colher de maneira mais intensa os lucros do café cujas
primeiras fazendas se iniciaram quando a cana de açúcar ainda dominava sua
paisagem e economia. (MARTINS, 2007, p. 1)

Compreendemos que após o fim da escravidão, a cidade de Itapira ainda continuou rural,
com um número considerável de trabalhadores tanto nas lavouras de café quanto no plantio de
cana-de-açúcar iniciado com a Usina Nossa Senhora da Aparecida (1921). Em 1922 foi fundada
a Fábrica de Chapéus Sarkis & Quiriolli, seguida de outras indústrias como a de Papel e Papelão
Nossa Senhora da Penha S.A. e a Cristália, eventos que encaminharam a cidade para uma
expansão de mercado de trabalho. Acreditamos que, futuramente poderemos aprofundar nossas
pesquisas para averiguar como ocorreu a inserção dos libertos e descendentes de escravizados
após a abolição na cidade, que avançou rumo a uma mudança econômica e social. Há uma
crescente produção historiográfica que percebe a marginalização1 a que mulheres e homens
negros estiveram sujeitos no período pós-abolição no que se refere ao trabalho livre em São
Paulo e no interior paulista, que podemos ter como horizonte.
As transformações econômicas e políticas na passagem da policultura para o domínio
do café modificaram a estrutura social e política da região de Itapira. A esse respeito, podemos
dizer que a região se converteu de uma comunidade camponesa para uma sociedade
escravocrata do café e, depois, para uma sociedade de trabalho livre sob o regime do colonato.
O regime de colonato, segundo Ediano Prado (2001, p. 100) foi a imposição do próprio estágio
de desenvolvimento da lavoura canavieira paulista até a década de 1960, constituindo, para as
usinas, uma fonte de recursos para a acumulação de capital.
Essas práticas econômicas, bem como as vivências de Itapira estão em diálogo com as
das demais regiões como a de Rio Claro, Campinas, Limeira, Sorocaba, entre outras que
tiveram, no processo da cafeicultura, a possibilidade de construção e estruturação de seu capital
e, da mesma forma, de determinado segmentos sociais.
Refletindo sobre o Estado de São Paulo na atualidade, podemos dividi-lo
economicamente em três grandes campos. O primeiro é o de serviços, o mais representativo e
com o maior número de trabalhadores e empresas. O segundo é o setor industrial, que produz
1

A marginalização aqui colocada não foi pensando somente o econômico e social da população negra,
mas também o lugar de apagamento desses sujeitos quando estudamos os movimentos trabalhistas do
Brasil e o mundo do trabalho livre. (SILVA, Lúcia Helena Oliveira. A sobre vivência no mercado de
trabalho pós-emancipacionista., 2005.)

14

automóveis e autopeças; máquinas e equipamentos; produtos da indústria química, elétrica e
eletrônica e produtos siderúrgicos, estando concentrado na “região Metropolitana de São Paulo,
Região Metropolitana de Campinas, Vale do Paraíba, Região Administrativa Central
(Araraquara e São Carlos), Região de Ribeirão Preto e Região de Piracicaba2”. Por último, há
o setor agropecuário, distribuído pelo interior do estado, com grande parte da produção
destinada à exportação. Tal setor consiste em produções de açúcar, suco de laranja, frutas, café
e carnes.
Os registros sobre a presença de escravizados na cidade são apresentados por autores
como Jácomo Mandato (1996; 2003; 2006), Carlos Brandão (1985), Arnaldo Lemos Filho
(1980), entretanto, sempre de modo superficial como podemos observar neste trecho.
Pouco tempo depois de haver chegado a Itapira, o fazendeiro comendador
João Baptista de Araújo Cintra resolveu construir uma nova igreja para os
cultos à imagem de Nossa Senhora da Penha. A nova igreja era agora “de
taipa”, construída com o trabalho dos seus escravos e empregados.
(BRANDÃO, 1985, p. 25)

Apesar de esses negros escravizados aparecerem de forma sutil na historiografia da
região, o assassinato do delegado da cidade, Joaquim Firmino Araújo Cunha, cuja morte
ocorreu no dia 11 de fevereiro de 1888, nos leva a questionar a suposta insignificância dada a
esses escravizados. Tal insignificância não se sustenta, uma vez que a motivação do assassinato
teria sido a postura abolicionista do delegado que, além de defender o fim da escravidão na
região, foi acusado de ajudar alguns escravizados em seus processos de libertação, revelando,
assim, a vontade dos fazendeiros de manter a escravidão sem questionamento ou possibilidade
de fugas e libertação. O delegado foi assassinado por fazendeiros escravagistas que invadiram
sua residência e o trucidaram (MANDATO, 2001, p. 9).
Espantosa e inusitada a atitude adotada pelos fazendeiros penhenses de eles
próprios invadirem a casa de Joaquim Firmino, em plena madrugada e
trucidarem seu morador. A dedução mais plausível é a de que eles estavam
irritadíssimos com o delegado pelo descumprimento de determinações
superiores que o mandavam dar caça a escravos fugidos, ao que ele se negava
terminantemente. Junte-se a este fato a impertinente e provocadora atitude de
acoitar em sua própria casa, escravos de figuras importantes da cidade, como
era o caso do major David Pereira, neto do co-fundador da cidade. Mais ainda,
desde o ano anterior Joaquim Firmino e Joaquim Ulisses Sarmento, seu
conterrâneo de Mogi Mirim, participavam de movimentos abolicionistas nessa
cidade e Penha do Rio do Peixe. Cunha deve ter sido visto como uma perigosa
2

Economia do Estado de São Paulo Disponível em:
<https://www.suapesquisa.com/economia/estado_sao_paulo.htm> Acessado em: 02 nov. 2019.
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arma voltada contra os senhores poderosos, pelo estímulo que transmitia aos
escravos de abusarem de direitos que não tinham. Restava, pois, colocá-lo no
seu devido lugar. (MANDATO, 2001, p. 57)

Karl Monsma (2016), pontua o lugar social e o papel que os delegados tinham nas
cidades, oferecendo-nos outra possibilidade de compreender esse fato, como também de
questioná-lo ainda mais.
Muitos delegados do interior paulista eram escravocratas3, e todos
classificavam os cativos e os libertos com esquemas de percepção formados na
ordem escravista. Os escravos já eram bem conhecidos, mas a percepção deles
como “perigosos” aumentava ao longo dos anos 1880, com a rebeldia crescente
e as fugas em massa. Os últimos anos da escravidão também aguçavam a
contradição, já evidente no Brasil, entre a lei do Estado e o poder particular
dos grandes fazendeiros, criando dilemas para os delegados, que muitas vezes
se viam forçados a escolher entre aplicar a lei ou apoiar as elites nas suas
tentativas de usar a violência ilegal para o controlar os cativos. (MONSMA,
2016, p. 112 – grifos nossos)

Mediante esse relato, percebemos que existiram relações conflituosas diversificadas e
agentes sociais que não foram suficientemente trabalhados na historiografia regional de Itapira.
Isso abre possibilidades de pesquisa e age como uma espécie de força motriz, impulsionando a
reflexão historiográfica regional a fim de fazer emergir esses sujeitos ainda sombreados e,
principalmente, as relações político-sociais que foram construídas no interior dessa
historicidade, levando à opacidade de sua compreensão. Nesse sentido, esta pesquisa se justifica
por aspirar construir outra perspectiva sobre a história de Itapira, problematizando as razões do
apagamento histórico da população negra naquela região, contribuindo, assim, para a
visibilidade de outros sujeitos dessa história. Concomitantemente, ela apresenta similaridades
com relação ao processo escravocrata do Brasil oitocentista, principalmente o Estado de São
Paulo.
Ao consultar os registros de nascimento, alguns livros de notas e demais fontes,
observamos que essa documentação oferecia possibilidades de conhecer mais sobre os negros
escravizados na vila da Penha, perceber qual era a conjuntura de suas vidas, bem como seus
limites e possibilidades dentro do sistema escravista do oeste paulista.
Um estudo crítico da história de Itapira se faz relevante, portanto, para pensarmos o
contexto da escravidão que se desenvolveu nos interiores de São Paulo, da sociedade imperial
3

Entre os documentos de registro dos ingênuos temos como um dos proprietários o delegado Joaquim
Firmino, desenvolveremos mais essa questão em futuros trabalhos, no entanto, compreendemos que ser
abolicionista não significa não ter escravizados, pois compreensão do que era ser um abolicionista
dependia de quem acusava, como no caso do delegado.
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e fora dos grandes centros. Procuramos, assim, compreender as similaridades e diferenças do
processo escravocrata na história do Brasil, em particular nas regiões do chamado ciclo do café.
Nossa hipótese é a de que o processo de escravidão em Itapira, quando observado pela elite, é
tratado como se tivesse sido um processo tranquilo, sem violência ou tensões, pois nas poucas
vezes em que esse período é citado, pouco conseguimos aprofundar e reconstruir desse
ambiente.
Além da obra de Jácomo Mandato (2015) que descreve fontes sobre os negros
escravizados em Itapira, Odette Coppos, escritora e também memorialista local, escreveu sobre
as congadas da cidade. Entretanto, a perspectiva que a autora tem da congada é a de uma dança
dos negros escravizados ou libertos, algo cristalizado como folclore, sem compreendê-la como
uma manifestação de resistência a escravidão, de recriação de uma memória, assim como um
movimento de autonomia dos corpos negros tanto fisicamente como simbolicamente. Em duas
passagens de Odette Coppos, podemos enxergar o lugar de onde ela compreende a congada de
origem negra escravizada, da mesma forma que podemos perceber o que ela espera e pretende
com a congada presente na cidade.
Curt Sachs e Carl Engel classificam as danças em três grupos: guerreiras –
religiosas – e profanas. Na classificação das danças folclóricas brasileiras,
temos como danças religiosas: a dança de Santa Cruz – de São Gonçalo –
Cururu e Sarabacuê. Como danças profanas: o Fandango – Quadrilha – Lundu
– Batuque – Côco – Jongo e Baiana. Como danças guerreiras: Maculelô – E
nos bailados estão: a Moçambique – a Congada – a Caiapó. (COPPOS, 1971,
p. 77). Durante estes cem anos de Congada de Embaixada, nenhuma mudança
deturpou-a. Permanecendo autêntica e fiel ao seu enredo, às suas cores, ao seu
toque, à sua maneira de ser, os congueiros fazem os seus instrumentos
rudimentares e todos mantêm-se como antes. Uma tradição admirável dos
negros da Embaixada, e que nós, a todo custo, procuramos levar a diante.
(COPPOS, 1997, p. 41)

Ao ler a obra de Odette Coppos e analisar esses fragmentos, podemos notar a concepção
que ela carrega da congada como algo estático, como se esse movimento não tivesse um
desenvolvimento próprio em diálogo com seus contextos históricos e suas necessidades,
retirando, assim, a humanidade dessa união que surge com a escravidão e permanece de forma
a se recriar com o ambiente.
É preciso dizer que a cidade, hoje, além de não enxergar as contribuições profundas dos
negros escravizados, não tem interesse em reconhecer essa parte de sua história, optando por
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enaltecer os imigrantes italianos chegados a partir do final do século XIX e seus descendentes.4
Com presença forte até hoje, esses indivíduos se organizaram e são considerados importantes
colaboradores na história oficial de Itapira, compondo inclusive o Circolo Italo-Brasiliano XV
de Novembro di Itapira, instituição de salvaguarda dos documentos que serão examinados nesse
projeto, peculiar em certo sentido, já que não encontramos tais informações no Museu da
cidade, mas sim em um acervo particular de um de seus sócios.
A descoberta de registros e demais documentos referentes aos escravizados de Itapira
por um descendente de italianos chamou mais a atenção quando tivemos acesso ao censo de
1872 do município da Penha de Mogi Mirim — um dos nomes dados à cidade de Itapira. Neste
documento consta que existiu uma população livre de 4.597 habitantes, sendo 4.525 brasileiros
e 77 estrangeiros, dos quais 2.513 eram brancos, 1.156 pardos, 749 pretos e 179 caboclos. Já a
população cativa foi estimada em 1.298 escravizados, sendo 1.268 considerados brasileiros e
30 estrangeiros, tendo assim uma proporção de 1 escravizado na vila da Penha para 3 habitantes
livres, como também um total de 3.382 não brancos para 2.513 brancos5. Esses números
justificam a necessidade de uma reescritura da história de Itapira contada até então.
Assim, o objetivo desta pesquisa consiste em colaborar para uma revisão da História de
Itapira, tendo como ponto de a presença negra na condição de escravizados, na condição de
mulheres e homens libertos e na condição sujeitos construtores dessa região, para, dessa forma,
construir outra perspectiva dessa História. Interessa-nos identificar, através dos documentos
encontrados, qual era a situação desses sujeitos na região e como era constituída essa cidade,
assim como, compreender, com base na análise das fontes, quais foram as redes familiares e
sociais que esses escravizados estabeleciam dentro e fora de seus grupos, com o propósito de
trazer de forma mais concreta as relações presentes e, posteriormente, desenvolver de forma
mais complexa as rupturas e continuidades desse caminho.
Em outras palavras, este estudo crítico pode contribuir de forma micro e macro,
endossando a necessidade de trazer à tona essa história subterrânea e apagada da cidade Itapira.
Entendemos, portanto, que o teor ativo de nosso trabalho tem como intento alertar os
concidadãos para uma história traumática, que Jácomo Mandato iniciou. Uma história que traz
para a memória da cidade e para as identidades criadas a partir dela, questões problemáticas,

4

A primeira disposição legal que admite imigrantes europeus, sem exigir origem, data de 1874, Decreto
nº 5.524, de 7 de janeiro de 1874. E realmente desta data até 1900 o Brasil recebeu 803.000 imigrantes,
sendo 577.00 provenientes da Itália. (PRUDENTE apud. DALLARI, 1988:140).
5
Recenseamento do Brasil em 1872. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/bibliotecacatalogo?id=225477&view=detalhes> Acessado em: 23 out. 2019.
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violentas que aconteceram e produziram uma ruptura na memória tanto coletiva como
individual na cidade (LACAPRA, 2009, p. 21-22) e nos discursos produzidos posteriormente.
A propósito da presença de imigrantes e, contrariamente a uma história oficial que
procura divulgar relações harmoniosas no desenvolvimento de Itapira, uma parcela
considerável de produções historiográficas ressalta que em diversas regiões do Brasil foram
frequentes as tensões entre imigrantes de diversas origens, durante e após a escravidão, seja
com os negros ou entre eles. Loiana Maiara Ferrando (2019) apresenta alguns desses conflitos
em seu trabalho, ao analisar os processos crimes envolvendo poloneses em Irati-PR entre os
anos de 1907 a 1930. Na documentação selecionada e na historiografia consultada, a autora
encontrou inúmeras evidências dos confrontos travados para o estabelecimento de poloneses
que necessitavam criar espaços de solidariedade e sociabilidade para conseguirem se estruturar
no país, sobretudo durante um momento histórico que usava dos estereótipos como forma de
organizar a sociedade. Construiu-se, assim, uma hierarquia de etnias ou, como enfatizado por
Celia Maria Azevedo (1987), ao analisar o escravizado, fabricava-se “uma ‘sociedade
homogênea’ organizada de acordo com ‘uma escala perfeita de hierarquia social’, de modo que
cada um conhecesse perfeitamente o seu lugar” (AZEVEDO, 1987, p. 46). O negro quer fosse
escravizado ou liberto, nesses projetos nacionais foram considerados como um “menino no
desenvolvimento intelectual” (AZEVEDO, 1987, p. 46), como também o problema nacional.
Dessa maneira, visitar a história de Itapira é possibilitar a emergência do lugar e da voz
de pessoas que também participaram da construção da cidade, que estiveram presentes em todas
as etapas, mas que não foram ouvidas, vistas e, acima de tudo, que não foram reconhecidas
como sujeitos históricos, nem como sujeitos importantes. O fato de haver registros sobre as
atividades que envolviam a escravatura e seus trâmites comerciais e legais mostra que a
memória da cidade não está apenas sobre os ombros de seus membros ilustres, mas que há um
grito abafado que precisa se tornar público.
Rever esses arquivos hoje é reconstruir uma história regional e local, que não tenha
apenas camponeses brancos e/ou caboclos e uma elite cafeeira como peregrinos, patriarcas e
senhores imortalizados na história oficial da cidade, mas trazer à superfície as complexidades
de uma história que privilegie outros narradores, outros personagens e outros prismas.
Os problemas que orientam esta pesquisa, portanto, podem ser elencados da seguinte
maneira: qual a importância de se fazer um estudo crítico sobre a história de Itapira levando em
consideração outros personagens que não a elite local? Por que os registros sobre escravidão e
sobre escravizados, na condição de mão de obra produtora de trabalho que gerou riquezas, não
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fazem parte da história oficial da cidade de Itapira, se podemos identificar suas marcas diluídas
em manifestações religiosas e culturais?
Levando em consideração os questionamentos postos, ainda podemos reforçar que esse
trabalho se justifica por também estar inserido em uma discussão sobre os vestígios deixados
pelos povos africanos e seus descendentes em nossos tratos sociais, manifestações culturais e
na vida política. Ainda que nos deparemos com os apagamentos históricos, nosso ofício consiste
em revelá-los, rastreá-los e, como afirma Michael de Certeau (1982), dar luto; portanto, fazer
com que sejam conhecidos, reconhecidos, admitidos e reparados.
Este estudo está inserido em uma linha de produção acadêmica que tende a refletir sobre
a presença africana e de seus descendentes no Brasil, pensando as diversas contribuições destes,
voltando-nos a arquivos ainda não analisados e a produções que ainda entendem a história
desses sujeitos históricos como estagnadas na escravidão e a ausência de diálogo com o
cotidiano.
Nosso trabalho tem como limites sua originalidade visto que as fontes trabalhadas foram
descobertas recentemente e não estão em posse do poder público, uma vez que faziam parte do
material de estudo de Jácomo Mandato. Mandato levantou esse material através de transcrições
feitas no Cartório de Registro da cidade e pelo fato de ter posse dos Livros de Notas dela. Além
dessa documentação, o acervo possui outros materiais ainda não manuseados que precisam ser
mais bem tratados física e intelectualmente, visto a riqueza que possuem. O presente estudo
reconhece a importância e promove o trabalho realizado por esse memorialista, capaz de
proporcionar outras produções e aprofundamentos sobre o tema.
Mesmo diante dessas limitações, pudemos desenvolver um caminho para as demais
possibilidades de compreensão tanto de Itapira como das outras regiões ao redor que
contribuem para sua constituição, uma vez que senhores de escravos mantinham considerável
contato com as cidades vizinhas para conseguir sustentar o comércio de escravizados.
No Capítulo I, o exercício foi perceber de forma profunda a presença negra na cidade
de Itapira social, econômica e culturalmente, isto é, apreender como a imagem do negro foi
colocada na cidade e quais discursos estão por trás dessas imagens construídas. Para isso,
observamos as obras produzidas com relação às congadas, a literatura e os espaços de memória
da cidade.
Já no segundo capítulo investigaremos a documentação relativa aos nascimentos,
casamentos e óbitos, procurando compreender quem eram esses escravizados e essa região no
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período escravista e perscrutando as ligações familiares com base nas informações apresentadas
sobre os pais dos recém-nascidos na condição de ingênuos6.
No terceiro e último capítulo verificamos alguns Livros de Notas da Vila da Penha do
Rio do Peixe e encontramos cartas de liberdade, alforria e contratação de serviços envolvendo
tanto libertos como também livres, imigrantes e brasileiros. Começamos a desenhar, com isso,
o ambiente da segunda metade do XIX, que tinha com os imigrantes a possibilidade de
branqueamento social, econômico e cultural do país. Dessa forma, perceberemos como a então
Vila da Penha dialogava com esse movimento político presente nos oitocentos.

Ingênuo foi o termo utilizado, a partir da Lei do Ventre Livre, Lei 2040 28 de setembro de 1871,
para designar a criança que nascia de uma mulher escravizada.

6
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CAPÍTULO I – Apagamento e marginalização da presença negra na história de Itapira
Refletiremos aqui sobre a história que se desenvolveu no interior de São Paulo, na
cidade que um dia se chamou Penha do Rio do Peixe (1875-1890), e atualmente é conhecida
como Itapira, para além das dadas fronteiras regionais, de materialidade positiva e
autoexpressiva (ALBUQUERQUE JR., 2008, p. 56), que o controle dominante dos herdeiros
dos antigos cafeicultores e imigrantes europeus insiste em exercer. Sustentados pelas evidências
constantes na documentação identificada por esta pesquisa, caminharemos na desconstrução
dos discursos sobre essa cidade que a colocam como pacífica, sem violência ou violações desde
sua fundação. Nosso objetivo, nesse momento, é perceber que a história oficial de Itapira
registrou e exaltou “caipiras7”, italianos e seus descendentes, fazendeiros e uma elite em
detrimento das negras e negros que foram trazidos para a região como mão de obra escravizada.
Itapira se localiza a oeste do Estado de São Paulo, fazendo fronteira com o Sul de Minas
Gerais8. O município é composto de dois distritos, Barão Ataliba Nogueira e Eleutério e sua
data de fundação é 19 de março de 1824; entretanto, a cidade celebra a sua inauguração em 24
de outubro9. Segundo dados colhidos pelo Núcleo de Estudos de População (NEPO), e pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 1999, o município de Itapira tinha cerca
de 9.709,00 habitantes em 1886, sendo que 1.129 eram escravizados. Mais recentemente, os
dados do IBGE indicam que em 2010 a população da cidade era de 68.537 pessoas, sendo cerca
de 53.909 brancos, 14.334 negros e 33 indígenas10. Estima-se que em 2018 a população tenha
aumentado para aproximadamente 74.299 habitantes

Um termo muito presente para designar aspectos culturais, referindo-se ao modo de ser e tipo de vida
muito presente na historiografia de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e que não caracteriza
um tipo racial (PRADO, Ediano D. 2001, p. 30).
8
PINTO, Alfredo Moreira. Apontamentos para o Dicionário Geográfico do Brasil, F-O. Rio de Janeiro
Imprensa
Nacional,
p.
224-225,
1896.
Disponível
em:<https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=midias&id=203141> Acessado em
08 abr. 2019 as 16h.
9
Houve um equívoco, entre os memorialistas e escritores da cidade, no que concerne a data de fundação
de Itapira em que uns afirmavam ser a data de 24 de outubro de 1820 a fundação da cidade; no entanto,
foi em 19 de março de 1824 com a celebração da primeira missa no território devido a construção de
sua primeira capela. “A primeira missa foi celebrada em 19 de março de 1824, logo esse é o dia da
fundação histórica, porque é o dia da sagração do solo onde a cidade está plantada.” (FERREIRA, apud.
MANDATO, 2006, p. 22-23). Os ritos católicos legitimavam pessoas e lugares no período Colonial e
Imperial do Brasil, sendo assim, a fundação de um novo lugar só era legitimo com a consagração do
solo.
10
Analisando a tabela do IBGE sobre a “População residente, por cor ou raça, segundo a situação do
domicílio, o sexo e a idade”, percebemos que não houve pessoas que não se auto declararam pertencentes
a alguma cor ou raça. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3175#resultado>. Acesso em 15
de ago. 2019.
7
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A base econômica de Itapira, entre 1840 e 1910, foi constituída pelo plantio de café e,
posteriormente, entre 1921 a 2010, pelo plantio da cana-de-açúcar, especificamente pela
Companhia Virgolino de Oliveira Açúcar e Álcool11, denominada de Usina Nossa Senhora da
Aparecida. Atualmente no município existem duas grandes empresas que servem de base
econômica: a Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A. e a Cristália, que é um
complexo industrial farmacêutico12. Há, outrossim, um grande crescimento de micros e médias
empresas na cidade.
Como historiografia tradicional dessa cidade, são consideradas as obras de João Netto
Caldeira (1935), Jácomo Mandato (1996; 2003; 2006), Arnaldo Lemos (1980) e Carlos Brandão
(1985) — contemporâneos, mas de lugares de fala diferentes. Caldeira e Mandato produzem
uma história mais factual, com a apresentação de pessoas que tiveram prestígio na cidade,
nomes e lugares ainda hoje suscitados.
Corria o ano de 1840 quando aqui chegou o senhor comendador João Baptista
de Araújo Cintra, varão respeitável e com idéias de progresso bastante
avançadas para a época. Adquirindo vasta área de terrenos, abriu fazendas e
iniciou a cultura do café, com grande pasmo dos outros lavradores cujas
atividades não iam além de criação de porcos. (CALDEIRA, 1935, p. 53)

Já as produções de Lemos Filho e Brandão foram desenvolvidas a partir de suas
pesquisas acadêmicas que procuraram investigar a cidade de Itapira com base em alguns
elementos específicos, no entanto, ambos trataram religiosidade como tema central: Lemos
Filho sobre o(os) catolicismos na região, e Brandão acerca das demais religiões e práticas
populares. Não obstante, os dois aprofundaram-se na pesquisa sobre a formação da cidade,
desde os ditos caipiras até os cidadãos do início do século XX.
Tal como em outras regiões de São Paulo, o homem livre não foi inicialmente
ocupado nas grandes lavouras de café. Mas a concorrência do escravo não
eliminou da região o pequeno produtor camponês. Ele continuou trabalhando
em suas terras, ou passou a ser um agregado parceiro das fazendas de café. De
qualquer forma o destino dos moradores caipiras foi redefinido. Parte da
produção dos pequenos sítios e fazendas começou a ser dirigida à subsistência
11 Pertencente ao Comendador Virgolino de Oliveira nascido em 1901, no Sítio das Palmeiras, na cidade

de Itapira, que além de considerado um grande industrial da cidade, foi indicado ao cargo de Prefeito do
município (1949-1951).
12A fábrica Penha foi fundada em 1948 em Itapira produzindo papelão pardo, utilizado na fabricação
de fundos de malas, capas de livros, palmilhas de sapatos entre outros produtos e hoje tem sede nos
Estados do Paraná e Bahia. Já o Cristália foi fundado em 1969 como Clínica de Repouso de Itapira e
hoje é um complexo industrial farmacêutico, Farmaquímico, Biotecnológico e de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação 100% brasileiro.
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de moradores de uma cidade que cresceu depressa depois de 1842. Alguns
pequenos proprietários arriscaram plantar também para o grande mercado e
alguns poucos conheceram uma relativa prosperidade. Muito embora o
interesse do capital determinasse a concentração da propriedade fundiária —
a exemplo do que fez de saída o primeiro coronel do café — inúmeros sítios
foram mantidos em toda a região, sobretudo onde o relevo do terreno tornava
menos rentáveis grandes lavouras. (BRANDÃO, 1985, p. 13)

Richard L. Kagan (2009), observa que a história oficial é aquela que se apresenta como
defesa dos interesses de governantes e autoridades, construindo, em muitos casos, imagens
positivas desses agentes e estruturas diz ele:
história oficial é a historiografia produzida visando a defesa dos interesses
tanto de um governante quanto de uma autoridade religiosa, de uma
corporação urbana etc. Para o autor, esse tipo de historiografia é um
instrumento que visa divulgar uma imagem positiva daqueles nela
interessados – do mesmo modo, ela também pode ser escrita para contradizer
uma narrativa previamente formada. (KAGAN 2009, p. 3 apud SILVEIRA
2011, p. 339).

A história oficial de Itapira é apresentada à população tendo como dimensão ideológica
a história dos vencedores, portanto, daqueles que escreveram sua história e soterraram
memórias de personagens que não se enquadravam na sua concepção de perfil heroico,
desbravador e colonial. A Igreja, com seus agentes territoriais presentes na região desde o
século XIX, mais os estudiosos e memorialistas do século XX, escreveram sobre a cidade e
arredores como forma de controle administrativo e ideológico da região. Como apontado por
Durval Albuquerque Jr. (2008, p. 55), a região nasce como se fosse um “dado prévio, como um
recorte espacial naturalizado, a-histórico, como um referente identitário que existiria per si, ora
como um recorte dado pela natureza”, porém, veremos neste trabalho que essa região foi
construída por discursos que convergiam. Construíram, assim, uma memória hegemônica,
regional, em diálogo com a história nacional, edificando, dessa forma, a elite itapirense.
Como afirmado por Michel de Certeau, é “impossível analisar o discurso histórico
independentemente da instituição em função do qual ele se organiza silenciosamente”
(CERTEAU, 1982, p. 62). Enfatizada essa relação com a história oficial, enxergamos a
espacialidade em que Itapira se assenta não como pré-existente, mas como processo histórico.
Processo este que compreende as ações humanas no tempo como uma maneira sucessiva e
contínua de fatos que compõem nossa história individual e coletiva, como também de forma
simultânea.
A despeito dessa história oficial, procuramos observar como a presença de mulheres e
homens negros escravizados foram registrados, se foram, quais suas contribuições sociais,
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políticas e econômicas para a cidade, visto que esses sujeitos negros foram a principal mão de
obra na construção da riqueza da nação, compondo uma importante parcela dos trabalhadores
do país, além de terem enriquecido “a expressão artística da sociedade brasileira”
(NASCIMENTO, 1974, p. 42). Procuramos interpretar como era esse ambiente de escravidão
na Vila da Penha com base nos indícios que nos foram oferecidos.
Da historiografia local que aborda a existência de escravidão, destacamos três autores:
Jácomo Mandato (2006), Carlos Brandão (1985) e Arnaldo Lemos Filho (1980). De acordo
com eles, os primeiros escravizados13 foram trazidos à freguesia da Penha de Mogi Mirim14,
pelo fazendeiro Comendador João Batista de Araújo Cintra, em 1840, devido à expansão
cafeeira para o oeste paulista.
o Comendador Cintra [...] pretendeu tirar os camponeses caipiras “dos seus
porcos”; procurou ensinar-lhes a plantar café na região, não sem antes formar
três fazendas para o trabalho dos seus escravos; deu-lhes depois uma cadeia,
uma igreja matriz e a primeira casa de taipas no lugar. Mais tarde exigiu da
Câmara o atestado de tudo isso. Sem meias medidas separa o mundo
camponês do seu. Encontrou, quando chegou, “meia dúzia de casas
insignificantes, e construídas de madeiras, e sem alinhamento”. “Tendo ele já
fortuna começou a influir o povo que aplicava-se na criação de porcos, para a
cultura do café”. (BRANDÃO, 1985:16)
Ao se abrir a cortina para um novo ato, aparece a dominação do catolicismo
romano através de seu representante oficial, o vigário da paróquia, que
“assume” o controle religioso. Junto a ele vem o café, o fazendeiro, senhores
e escravos, coronéis e colonos, a concentração de dinheiro, as alianças
fazendeiro, coronel, delegado, padre. A religião certa passa a ser posse de uma
elite, o povo fica de fora. Há uma divisão do espaço religioso que corresponde
à divisão do espaço social: o fazendeiro dentro da igreja, o escravo, o mulato,
o negro, o pobre, fora da igreja. (LEMOS FILHO, 1980, p. 58)

Como podemos perceber pelas citações, os escravizados são referenciados como algo
secundário nessa formação. Não são trazidos dados concretos sobre eles nem relatos de
situações que os envolviam; as informações mais consistentes sobre essa presença aparecem
pela primeira vez em 2000, com a série de artigos publicados por Jácomo Mandato no periódico

13

O termo escravizado será utilizado nessa dissertação, pois compreendermos essas mulheres e homens
negros, para além da naturalização da condição de cativos, pois esses sujeitos não eram escravos, mas
estavam nessa condição. “O vocábulo escravizado modifica a carga semântica e denuncia o processo de
violência subjacente à perda da identidade, trazendo à tona um conteúdo de caráter histórico.”
(HARKOT-DE-LA-TAILLE, Elizabeth.; SANTOS, A. Radriano. Sobre escravos e escravizados:
percursos discursivos da conquista da liberdade. 2012. p. 8.)
14
Nome dado a região a partir de 1847, pois antes era conhecida como bairro dos Macucos, a então
freguesia da Penha era ligada administrativamente a Vila de Mogi Mirim.

25

Tribuna de Itapira, que teve duração de um ano. Nos artigos, Mandato descreve diversas
situações ocorridas na vila da Penha a partir de processos judiciais envolvendo escravizados,
sendo eles réus ou vítimas, infelizmente sem fornecer referências sobre essas fontes15 na série
do jornal. Contudo, em sua obra publicada postumamente em 2015, existe uma descrição maior
dos documentos como também de suas referências. Todavia, cabe ressaltar que sobre o caso
que descreveremos não há informação da fonte.
No livro, Jácomo Mandato descreve três processos de assassinatos de feitores por
escravizados, dentre os quais separamos o do escravizado Venâncio, que matou o feitor Adão
Pereira de Araújo na Fazenda Águas Claras pertencente a Ludovino Xavier da Silveira.
Participo á V.S.ª que hoje as 9 horas da manhã tive aviso que na Fazenda
d´Agua-Clara, pertencente ao Snr. Ludovino Xavier da Silveira, o escravo
Venancio pertencente ao mesmo, matou Adão Pereira de Araujo que era feitor
da referida Fazenda e evadio-se. Em comprimento a meu dever fui a dita
Fazenda e derigindo-me ao cafezal encontrei o cadaver de Adão e dei
providencias pa. seguir o cadaver pa. ser feito o auto de corpo de delito na
forma da lei; o que comunico a V.Sa. pa. os devidos effeitos. Ds. Ge. a V. Sa.
pr. mtos. Annos. Quarteirão nº 26: 13 de Agtº de 1880. [sic] (MANDATO,
2015, p. 69)

Uma das testemunhas, o escravizado Pedro que trabalhava junto de Venâncio na
lavoura, viu quando o ato aconteceu, exemplificando da melhor forma o ocorrido e as
motivações.
... no dia anterior ao acontecimento da morte de Adão, Venancio deixara cafe
espalhado, o feitor Adão querendo castigo-lo elle prometeu não mais deixar,
despençou o castigo, na sexta feira tornando Venancio a deixar o feitor
mandou que Venancia cruzasse os braços para ser castigado, Venancio pedia
que desculpasse e parece que pondo a mão para tras, onde tinha a faca, porque
ouvio o Feitor dizer puche a faca, e deu uma pancada em Venancio, que pôs a
mão na cabeça, e dando a segunda pancada Venancio puchou a faca e derigiose a Adão que desviara-se e elle informante neste acto retirou-se para casa,
porem logo adiante tendo uma porteira ao passar nella, olhando para traz vio
Adão cahido e Venancio dizer que quando vejo meu sangue derramado fico
danado. E depois quando elle informante voltou já não encontrou mais
Venancio. [sic] (MANDATO, 2015, p. 72-73)

15

Em meio aos materiais de Jácomo Mandato existem livros de processos envolvendo escravizados da
Vila da Penha, esses documentos foram copiados pelo que pudemos compreende do Fórum da cidade
de Itapira. Não chegamos a trabalhar com esses processos devido o tempo da pesquisa, as limitações de
acesso aos documentos como também por necessitarem de transcrição previa. Acreditamos, tendo como
base o livro, “A Escravidão em Itapira” que existe ao menos 20 processos envolvendo escravizados da
Vila.
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Por fim, o réu, Venâncio, foi condenado; no entanto, ele estava foragido. Em 1935 o
caso foi aberto e prescrito, determinando que “se faça completo silêncio sobre a mesma”
(MANDATO, 2015, p. 73). Nos demais processos pode-se perceber um considerável número
de assassinatos ocorridos na Vila entre escravizados, assim como entre os demais sujeitos livres.
Mandato informa que outros processos envolvendo negros escravizados, “podem estar no
Fórum de Mogi Mirim ou até mesmo no Arquivo do Estado, em São Paulo” (MANDATO,
2015, p. 42)
Outra fonte em que encontramos os escravizados é na discussão sobre o catolicismo.
Embora as informações sejam menos detalhadas que as apresentadas acima, elas permitem
pensarmos algumas possibilidades a mais sobre esses sujeitos na cidade. Arnaldo Lemos Filho
(1980) afirma em uma passagem que, escravizados e pobres não faziam parte da preocupação
da Igreja, os cultos eram posse e direito da elite. Entretanto, levanta alguns questionamentos,
visto que uma das funções da Igreja era catequisar e doutrinar todos os que não fossem cristãos,
principalmente os negros escravizados, mesmo que isso não ocorresse de forma contínua e
vigiada. Um dos exemplos desse controle era o ato do batismo de crianças e de adultos
escravizados, pois foi uma das formas de dar nova identidade a eles.
O batismo caracteriza-se, para a Igreja Católica, como um dos momentos mais
expressivo da fé, significa entrar numa nova vida mediante uma mudança de
mente e de coração, é absolutamente necessário para a salvação após a morte.
Foi largamente difundido por toda a população, na prática cotidiana
ultrapassava o limite religioso, firmando-se como um importante instrumento
de solidariedade e de relações sociais através do compadrio. Para os
escravizados foi uma oportunidade e um espaço para engendrar laços de
proteção e ajuda mútua. (SOUSA, 2012, p. 2-3)

Nesse período, sabemos que um dos meios de dominação e controle territorial e dos
corpos foi a Igreja, que teve um papel relevante na missão de naturalizar a escravidão e a
inferioridade dos povos negros trazidos para o Brasil. A legitimação da escravidão vem desde
antes da transferência dos povos africanos para as Américas e, na colônia portuguesa, ela teve
vários níveis de poder entre os religiosos, quer fossem jesuítas, franciscanos ou das demais
ordens religiosas presentes no território. Uma das funções dessas organizações era a “catequese,
o ensino e a cura espiritual nas cidades, porém, com exceção dos jesuítas, as atividades
educativas dos demais religiosos não tiveram destaque até a segunda metade do século XVIII”
(ALMEIDA, 2006, p. 118). Silvia Lara (2002) aponta o laborioso trabalho desenvolvido por
religiosos, principalmente jesuítas, de doutrinação dos corpos escravizados, pois essa era uma
das formas de naturalizar a inferiorização destes, bem como de ajudar a enquadrá-los como
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escravos. Em contraposição à forma de compreender o papel da Igreja e suas estratégias,
Alberto Sartorelli afirma que,
a fé cristã dos primeiros habitantes do bairro dos Macucos [em Itapira] é
confrontada com as elaborações eruditas da Igreja Católica, na época em
relação de interdependência com os senhores de terras: o senhor oferecia
doações à Igreja, e a Igreja “catequizava” a população caipira, impregnandoos de imperativos relativos à obediência e à lógica do trabalho. Era preciso
convencer a população a trabalhar para o senhor, já que as terras lhes foram
tiradas, seja por grilagem, seja por ameaça física, com a variante dissimulada
da compra a preços irrisórios. (SARTORELLI, 2016, p.4)

O que pudemos compreender fundamentados na obra de Lemos Filho (1980) foi que,
em Itapira, existiu uma grande disputa religiosa entre o catolicismo e as demais religiões, assim
como com os catolicismos populares. Diante das afirmações de Lemos Filho e de Alberto
Sartorelli, que não apresentam referências ou fontes sobre essas indicações, ficamos intrigados
em saber quais eram os meios de controle dos negros cativos, caipiras e demais sujeitos nessa
nova sociedade em crescimento e com diversos e divergentes grupos sociais.
Consultamos, além do acervo de Jácomo Mandado16, periódicos e livros da cidade de
Itapira presentes no Museu municipal, bem como os censos demográficos de 1872 e 1886
disponíveis on-line. No acervo de Mandato encontram-se muitos materiais interessantes e de
diversas instâncias sobre a cidade, como: um levantamento das igrejas construídas nas fazendas
da região; a genealogia de algumas famílias; processos e crimes envolvendo escravizados;
destes, selecionamos os levantamentos que fez sobre os nascimentos, casamentos e óbitos da
vila da Penha e, depois, as cartas de liberdade, por serem mais acessíveis no momento desta
pesquisa.
A documentação selecionada para a discussão desse tópico é composta por registros
paroquiais e civis. São registros dos ciclos da vida, representados por/em certidões de
nascimento, batismo, casamento e óbito (BASSANEZI, 2013).
Os registros de nascimento que vão de 1875 a 1880 são chamados de fontes nominativas
(documentos que trazem nomes de pessoas) (BASSANEZI, 2013, p. 143), em que constam o
nome dos bebês, quem eram os pais, a nacionalidade dos mesmos. Conforme Maria Silvia
Bassanezi,

16

Acervo que não se encontra organizado devido a relutância da Circolo Italiano em passar os
documentos para o controle do Museu da cidade e por não terem verba suficiente para investir na
estrutura e organização dos diversos documentos lá presentes.

28

Esses registros se prestam a cruzamentos entre si e com outras fontes
nominativas. Aos historiadores persistentes, possibilitam, por exemplo, a
reconstituição de famílias e de redes sociais e de identificação de diversos
aspectos que marcaram as vidas de pessoas e grupos, relacionados, por
exemplo, às hierarquias sociais, às práticas religiosas, aos sistemas de
compadrio. Pela sua abrangência temporal, os registros vitais ajudam também
no entendimento dos processos sociodemográficos, das permanências e
mudanças. Que tendências seguiram no decorrer do tempo, ou seja, como
evoluíram as taxas de natalidade, nupcialidade e mortalidade, a disseminação
de doenças, o celibato, as escolhas matrimoniais, a idade ao casar, as
migrações, as relações sociais. (BASSANEZI, 2013, p. 143)

A partir desses dados podemos perceber as correntes migratórias dos cativos existentes
na região, assim como a quem eles pertenciam. Em alguns registros há a genealogia da família
escravizada do recém-nascido e o local onde nasceu — na maioria dos casos, na fazenda do
senhor de escravo. Observa-se a dimensão ideológica e simbólica do ato de registrar, pois essas
crianças eram classificadas nos documentos como, “ingênua”, “filha(o) natural”, ou seja, como
escravizadas, visto o movimento gradual que foi a libertação dos escravos e da compreensão
dessa liberdade. Os registros feitos no Cartório caracterizam-se como uma das formas de os
proprietários de escravos documentarem as suas posses e, consequentemente, exercerem o
controle sob seus bens. Observando os óbitos, notamos que todos os escravizados que morriam
eram sepultados no cemitério da paróquia, junto aos demais indivíduos da cidade17.
Em meio ao acervo de Jácomo Mandato existem dois livros de registros de nascimentos,
um de 1875 a 1877 e outro de 1877 a 1880, somando 166 registros de crianças ingênuas, todas
com um dos pais presente: um número de 87 crianças do sexo feminino e 79 do sexo masculino.
No segundo livro de óbitos da Vila da Penha de 1878 a 1880, conseguimos somente 17 registros
de escravizados; no entanto, segundo o Coordenador do Museu de Itapira, Eric Apolinário, as
fazendas da cidade tinham suas próprias igrejas e cemitérios. Nos registros de casamento que
vão de 1876 a 1881 foram encontrados 5 registros: dois de escravizados; o caso de Maximiano,
filho de uma escrava falecida; um homem liberto que casa com uma livre; e o de um casal de
libertos. Apesar de ser reduzido o número de casamentos entre escravizados, esses registros são
bem variados, contendo diversas realidades presentes no período escravocrata que iremos
desenvolver de forma mais detalhada no segundo capítulo18.
As informações nos levam a pensar como foi para esses escravizados o pós-abolição
diante dos dados levantados, percebendo o grande número de fazendas na cidade; o trabalho

17

Até o presente momento da pesquisa não descobrirmos onde se localizou o cemitério dessa paróquia,
ou se essa paróquia é a atual Matriz Nossa Senhora da Penha da cidade de Itapira.
18
Tabelas encontradas no apêndice dessa dissertação, devido sua extensão.
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voltado para a lavoura; e um início de perspectivas de trabalho no meio operário. Álvaro
Nascimento (2016), procurou investigar a presença negra na construção do movimento operário
do Brasil apontando que os negros foram apagados desse momento histórico devido às
generalizações do termo operário e à prática adotada, que colocou somente os imigrantes
italianos como operários de fábricas dentro da historiografia brasileira. O que Álvaro
Nascimento constatou, também pudemos observar em Lemos Filho (1980), que apresentou os
tipos de mão de obra trabalhadora de Itapira ao longo do tempo sem explicitar quem eram ou
qual a origem deles.
tem-se, depois dos pequenos sitiantes, fundadores da cidade, o senhor e o
escravo, o coronel e o colono, o fazendeiro, o agregado e o camarada, o
usineiro e o proletário rural, o industrial e o proletário urbano, cujas as
relações de produção desenvolveram diferentes modos de produção: uma
economia de subsistência, a monocultura do café, a monocultura da cana de
açúcar, um período de policultura e o começo da industrialização. (LEMOS
FILHO, 1980, p. 46)

Nesse fragmento e no decorrer da exposição de Lemos Filho, somos levados a enxergar
a participação dos negros somente como escravizados, como se eles não tivessem exercido
grande diversidade de ocupações e desenvolvido competências ao longo do período escravista,
conforme evidências apresentadas por autores de renome, tais como Mary C. Karasch (2000, p.
259-291) ou em períodos posteriores. Esse modo de enxergar o mundo do trabalho acaba
minimizando os processos mais complexos desse movimento, reafirmando assim a “tese da
substituição do escravo pelo trabalho livre” (NASCIMENTO, 2016, p. 610).
Em contraposição, Ediano Prado (2001), sociólogo, se debruça sobre o tema dos
trabalhadores volantes de Itapira, chamados pejorativamente de “boia-fria19”, aprofundando
sobre os tipos de trabalho presentes na região e a origem desse tipo de mão de obra, e declara
que muitos desses trabalhadores foram negras e negros que também vieram para a região com
as migrações decorrentes do fim da escravidão. Compreendemos, assim, que o trabalho manual
tipificado pelo “boia-fria” se configura como análogo à escravidão em termos de trabalho
pesado, insalubre e desumano. Entretanto, embora não fossem somente negros que estivessem
nessa ocupação, entendemos que estes eram em maior número.
Isso permite enxergar alguns dos caminhos percorridos pelas negras e negros de Itapira
e da região com o fim do período escravocrata e com a construção de novas formas de trabalho.
19

Termo utilizado para se referir aos trabalhadores volantes que trabalham no setor rural, eles são
diaristas que residem na zona urbana ou periférica das cidades e se desloca para as propriedades
agrícolas com finalidade de prestação de serviço. (PRADO, 2001, p. 106-107).
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Em contato com essas reflexões e, observando as fontes já mencionadas, notamos que Itapira
teve um grande número de escravizados vindos de outras localidades, principalmente de regiões
vizinhas, como Pouso Alegre, Atibaia e Santa Rita de Sapucaí20. Essas informações foram
recolhidas das análises feitas principalmente por meio dos registros de nascimento de ingênuos,
pois é apresentada nas descrições a origem dos pais dos recém nascidos e, em alguns casos, dos
avós destes21. É possível que Itapira tenha sido um dos destinos das migrações negras pósabolição pelo contato estreito que ela tinha com as demais regiões vizinhas, desde o período
escravocrata, além da oferta de trabalho no meio rural, como o plantio de café, que foi estável
até meados de 1920, quando tem início o plantio de cana-de-açúcar. Ediano Prado (2001)
afirmou que, com a,
extinção do tráfico negreiro em 1850, os fazendeiros da Penha, em postura
semelhante à de seus congêneres do Sudeste, passaram a comprar
escravizados do Nordeste decadente, ampliando, desta forma, o leque das
origens dos negros da região (PRADO, 2001, p. 66).

De fato, a documentação indica a chegada, na década de 1860, de um considerável
número de negros vindos de províncias do Nordeste, embora o maior número ainda fosse
procedente das províncias de Minas e São Paulo. Encontramos nos Livros de Notas da Vila da
Penha a presença de escravizados dessas localidades apontados por Ediano Prado; no entanto,
podemos melhor perceber essa movimentação com a tabela formulada por Jácomo Mandato,
que vai de 1862 a 1871.
A abolição da escravidão na vila da Penha do Rio do Peixe
Sobre a abolição em Itapira, Alberto Sartorelli (2016) declara que, “Itapira foi uma das
últimas cidades do Brasil a abolir de fato a escravidão” (SARTORELLI, 2016, p. 5), entretanto,
não apresenta fontes que respaldem sua alegação. Mas constatamos que houve alterações no
sistema escravista da cidade após o assassinato do Delegado Joaquim Firmino de Araújo

20

Cidade que faz parte ainda hoje do Estado de Minas Gerais e divisa com o Estado de São Paulo, essa
cidade fica na região sul de Minas, juntamente com, Jacutinga, Pouco Alegre, entre outras que aparecem
nos documentos de compra e venda de escravizados da cidade de Itapira.
21
Registro de Nascimento na Vila da Penha do Rio do Peixe, [7.10.1875 a 23.05.1877], Circolo ItaloBrasiliano XV de Novembro di Itapira. et seq. [7.10.1877 a 23.05.1880].
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Cunha22, em 11 de fevereiro de 1888, já que o caso repercutiu por todo o Império23. Tal
acontecimento desencadeou, dois anos depois, um processo para a mudança do nome da cidade
de Penha do Rio do Peixe para Itapira, haja vista a má repercussão que causou o assassinato.
Três meses depois, a abolição era anunciada em forma de lei.
Um dos mais abastados daqui, o Capitão Manoel Vicente de Araújo Cintra,
filho do Comendador João Batista de Araújo Cintra, ao ser interrogado sobre
sua participação no crime de 11 de fevereiro, declarou que ‘já tinha alforriado
seus escravos incondicionalmente’ antes daquela data, acrescentando que
‘Joaquim Firmino os tinham (aos escravos) induzido a abandonar a Fazenda,
e corria como certo que ele (Firmino) era o autor desse movimento de escravos
nas Fazendas’ (in ‘Processo da Penha”, fl. 457). (MANDATO, 2000).

Analisando o contexto e o relato de Manoel Vicente de Araújo Cintra, somos levados a
acreditar que, mesmo antes de 1888, um dos maiores fazendeiros alforriou todos os seus
escravizados. Alegação difícil de tomarmos como um fato, considerando o valor de compra de
um escravo; a necessidade que esses fazendeiros tinham dessa mão de obra; a base econômica
que eram; e por existir, em muitos casos de alforria, condições e restrições que mantinham esses
escravizados ainda em dependência de seus antigos senhores. Muitas cartas de alforrias eram
concedidas de forma parcial mediante acordos e parte do pagamento da liberdade dos
escravizados (BERTIN, 2010) — práticas comuns de emancipação condicionada, que ocorria
nas grandes capitais e estiveram presentes na vila da Penha, como veremos no terceiro capítulo.
Somos levados a perceber também que as alforrias, no decorrer do século XIX, ocorreram
devido às motivações que já estavam sendo discutidas com relação à mão de obra imigrante
branca para embranquecer a população, assim como para promover a modernização e
civilização do Brasil aos moldes que julgavam existir nos países europeus. A dificuldade de
manter o sistema escravista em razão das fugas, revoltas e tensão cotidiana em toda parte,
principalmente no interior paulista, também contribuía para que Manoel Vicente de Araújo
Cintra, bem como outros senhores de escravos, alforriasse seus escravizados. Alforriar era
também uma das formas usadas para manter a relação de dependência física e emocional em
alguns casos, tendo em vista a utilização, da parte desses proprietários, de um discurso de
benevolência com seus antigos cativos.

22 Joaquim Firmino foi um delegado na cidade Penha do Rio do Peixe que, segundo registros foi também
abolicionista na mesma e que acabou assassinado por fazendeiros da cidade que não aprovavam sua
conduta política da favor dos escravizados.
23 Cf. LEMOS FILHO, 1980, p. 63 e POLLÍZIO, Vladimir. Um triste episódio, 2018. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=2LjvAmOiLYA>. Acesso em: 23 de dezembro de 2018.
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Concomitante a esse fato, temos uma exaltação ao fim da escravidão, transcrita na ata
de 14 de maio de 1888 da Câmara Municipal da cidade Penha do Rio do Peixe24, em que
podemos observar a glorificação que o vice-presidente da Câmara e os vereadores fazem com
relação a abolição.
O Presidente propôs que, em homenagem a gloriosa lei de treze do corrente
que extinguio a escravidão no Império do Brasil, apagando de nossa pátria
essa negra mancha que por tanto tempo nos humilhou perante os povos
civilizados, a Câmara não se ocupasse em seus trabalhos ordinários na
presente sessão. O que foi aprovado com as maiores demonstrações de
satisfação e entusiasmo (MANDATO, 2001)

Na mesma ata, o Presidente convidou os vereadores presentes para participarem às cinco
horas da tarde da “justa manifestação popular” (MANDATO, 2001) que se preparava para
celebrar o fim da escravidão. Esse movimento das elites, a princípio, pode trazer algumas
inquietações dado o contexto de escravidão, o assassinato do delegado abolicionista e pela
Câmara ser umas das instâncias que julgavam os pequenos casos que envolviam escravizados.
No entanto, esse gesto foi adotado pelas elites do Brasil.
Mas a abolição não foi apenas um ato de libertação; foi também um ato de
exclusão, porque não houve qualquer política pública para inclusão, apesar de
ter havido muitas propostas Brasil afora para aproveitamento e manutenção
dos ex-escravos como mão de obra (GILLIES, 1999).

Um mês passada a promulgação da lei, exatamente em 18 de junho de 1888, foi lido em
sessão um ofício da “Comissão dos festejos em regozijo a áurea Lei em 13 de Maio”
(MANDATO, 2001).
Ainda nessa sessão foi lido um ofício da Comissão dos festejos em regosijo a
aurea Lei em 13 de Maio, pedindo a Camara Municipal para concorrer com a
quantia de 115$000 para as despesas dos referidos festejos, visto ter sido
insuficiente a subscrição popular que a mesma commissão angariou. A
Camara mandou pagar. (MANDATO, 2001).

Não temos acesso aos nomes dos membros dessa Comissão, mas o ofício um mês depois
da abolição, o valor requerido e a aceitação imediata do valor proposto levam a acreditar não
serem negros ex-escravizados os integrantes, tendo em vista que esse tipo de prática aconteceu
Brasil afora. Compreende-se esse ato como um projeto da elite local, uma forma de criar um
24

Publicado por Jácomo Mandato no periódico “Tribuna de Itapira” em 13 de maio de 2001.
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ambiente ameno na cidade, de apaziguar e de evitar que negros livres se tornassem vingativos,
mediante o medo que a elite tinha desses sujeitos tanto durante a escravidão como no período
pós-abolição. Celia Maria de Azevedo (1987) expõe a tensão existente nesse contexto de
abolição ao relatar a história publicada no jornal Correio Paulistano, em 26 de julho de 1888,
sobre Tia Josefa dos Prazeres, que teria causado a morte de uma criança branca e feito
pasteizinhos do corpo dela para que a mãe da criança comesse.
Os fogos, aplausos e cantorias dos grandes festejos comemorativos da
abolição mal haviam se extinguido, as ruas guardando ainda o calor das
proclamações esperançosas de esquecimento dos ódios e horrores passados. E
talvez numa esquina ou outra ainda se ouvissem os ecos de discursos
abolicionistas clamando pela integração dos negros no mundo dos brancos.
Contudo, toda festa tem seu fim e os medos momentaneamente esquecidos na
embriaguez da alegria vêm outra vez à tona, lembrando a todos que no dia-adia das relações humanas nada realmente mudou. (AZEVEDO, 1987, p. 1819).

Essa passagem evidencia a mudança na forma de excluir a população negra no novo
momento político e social que se estruturava. Diante desses relatos, somos levados a
compreender também que Itapira não foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão, como
sustentado por Sartorelli (2016); porém, identificamos a tentativa das autoridades de dissimular
e apagar a história de violência e de trabalho escravo da região. O esforço feito para a mudança
do nome da cidade, aliado à velocidade com que o processo ocorreu considerando as
dificuldades de comunicação da época, nos levam à compreensão de que houve uma tentativa
de desmantelamento e reconstrução da imagem da elite, bem como de criar um ambiente de
harmonia racial na cidade.
Algumas das concepções de harmonia construídas pelos sujeitos da elite local, estão
presentes nas obras literárias: Juca Mulato, de Menotti del Picchia (1999), e Congadas, de
Odette Coppos (1971), produzidas pelos instruídos da cidade. Na obra de Menotti del Picchia,
o personagem principal é Juca Mulato, um dito caboclo que nasceu e viveu na região que um
dia foi a Penha do Rio do Peixe e nela vai sofrer de amor pela “filha da patroa” (PICCHIA,
1999). Já o livro de Odette Coppos se destinou a contar a história das três congadas da cidade
de Itapira em virtude da ajuda que a autora ofereceu a elas, e por acreditar que essa era uma
expressão do folclore da cidade que não podia morrer.
Esses escritores locais se voltaram para a história da cidade e de sua população como
forma de exaltar os grandes feitos; por isso, eles registraram a genealogia de famílias brancas,
descendentes de portugueses, espanhóis e, principalmente italianas, referenciando e
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cristalizando pessoas e lugares. Em contrapartida ao olharem para a população pobre e negra
do lugar esses escritores naturalizaram a marginalização, a miserabilidade e o descaso social,
como também estigmatizaram os seus modos de ser e de viver.
Em Itapira, esses dois autores, Menotti del Picchia (1999) e, anos depois, Odette Coppos
(1971), foram fundamentais para a construção do imaginário do negro — ambos construíram
seus nomes a partir de suas produções literárias, sendo referenciados nos círculos de estudiosos
e políticos da cidade. As reflexões de Silviano Santiago (1982) levam a perceber em Menotti
del Picchia, no modernismo e nos modernistas, integrantes de famílias patriarcais que veem
nesse momento uma oportunidade de poetizar sobre seus valores tradicionais.
Menotti del Picchia publicou, em 1917, a primeira edição de Juca Mulato25, poema que
tem como cenário Itapira do pós-abolição “entre cafezais verdoengos e açucenais em flor”
(DANTAS, 1917, p.70). Esse poema parnasiano conta a história de Juca Mulato, um “caboclo
do mato” (PICCHIA, 1999, p. 59) ligado à natureza que é, em algumas passagens, descrito
como sendo a própria natureza e os animais,
É ágil como um poltro e forte como um touro, no equilíbrio viril dos seus
membros possantes o crescente, recurvo a treva, em trilhos frange, e na carne
da noite imerge-se e se abisma como, num peito etíope a ponta de um alfanje.
Juca Mulato cisma... A natureza cisma. (PICCHIA, 1999 p. 19)

Trata-se de uma típica construção do período, que relacionava os elementos da natureza
com o homem do campo, elaborando uma cidade e um país portador de um cenário de
simplicidade, harmonia, encanto e magia, que está em constante diálogo com o momento
artístico e político do período.
Compreendemos que esse movimento, construído pelos modernistas, também cristaliza
lugares destinados a sujeitos negros, que não têm suas identidades raciais apresentadas
diretamente, já que uma das ideologias propostas no período é a miscigenação cultural que
apaga os dominados e os homogeneíza com determinadas características. Juca Mulato carrega
consigo, mesmo sendo naturalizado no poema, adjetivos como caboclo e moreno, ligados à sua
ascendência negra.

25 Nome dado ao único Parque da cidade localizado próximo do centro da cidade em lei de nº 118 de
11 de dezembro de 1951. MANDATO, Jácomo. História Ilustrada de Itapira. Vol. III; Everesty. Vol.
III, 2006. P. 317.
26 Com sua obra Casa-Grande e Senzala que foi publicado pela primeira vez em 1933.
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Esse homem mulato sofre de amor na narrativa, pela “filha da patroa”, que sempre lança
a ele um olhar “indiferente”, “longínquo”. Contudo, Juca, vibra, sonha e adoece por esse amor
que só existe nele.
Juca Mulato sofre. Em cismas se aquebranta.
Uma viola geme, uma voz triste canta:
“Antes de amar eu dizia:
“Para cortar na raiz
esta constante agonia,
preciso amar algum dia,
amando serei feliz.”
“Amei... Desventura minha!
Quis curar-me e piorei.
O amor só mágoas continha
e, aos tormentos que eu já tinha novos tormentos juntei!” (PICCHIA, 1999, p.
51)

Diante de tanta dor e tristeza recomendam que Juca procure a “tapera do Roque”,
“Precisa sem demora, ir uma sexta-feira, à tapera do Roque, abrir sua alma inteira, contar-lhe o
mal que sofre e do peito arrancar essa mágoa, essa luz, esse amor, esse olhar!” (PICCHIA,
1999, p. 52). Roque é o outro personagem negro que aparece no poema, na parte intitulada, “A
Mandinga”. Ele é retratado de forma sinistra e estereotipada pelo autor, uma vez que exercia a
função de feiticeiro.
Juca mulato apeia,
É macabro o pardieiro.
Junto à porta cochila o negro feiticeiro.
A pele molambenta o esqueleto disfarça.
Há uma faísca má nessa pupila garça,
quieta, dormente, como as águas estagnadas.
Fuma: a fumaça o envolve em curvas baforadas.
Cuspinha; coça a perna onde a sarna esfarinha
a pele; pachorrento inda uma vez cuspinha.
Com o seu sinistro olhar o feiticeiro mede-o (PICCHIA, 1999, p. 55)

A descrição desse personagem, para além da imagem construída de horror, em muitos
momentos é uma forma de afastá-los e coloca-los como a alteridade, o “Outro” de quem se deve
ter medo e sentir repulsa. Compreendemos o personagem também como o contradiscurso
quando pensamos a construção e legitimação do saber racional e científico que cresce a cada
momento desde os oitocentos. Roque é um senhor experiente, com acumulo de saberes e ele
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percebe com sua experiência que, para o mal que Juca sofre não há cura que ele possa realizar.
“Juca Mulato! Esquece o olhar inatingível! Não há cura, ai de ti! para o amor impossível”
(PICCHIA, 1999, p. 56).
Essa formulação do escritor com relação ao personagem Roque remete às idealizações
sobre os ditos feiticeiros, curandeiros e rezadores dos bairros pobres na cidade de Itapira,
citados por Carlos Brandão (1985), que percebe a perseguição por parte da Igreja Católica a
esses sujeitos — muitas vezes ligados ao “catolicismo popular”, como formulado por Lemos
Filho (1980). A igreja acreditava que estes deveriam ser punidos, como podemos perceber em
um dos fragmentos apresentado por Brandão.
Temos aqui mesmo na cidade, intra-muros, uma boa porção de feiticeiros,
exploradores e curandeiros. Alguns abrem a tenda e deitam ciência
engarofando os pobres crentes que, muitas vezes são bem sucedidos, não pela
eficácia das artimanhas dos feiticeiros, mas pelos reconhecidos prodígios da
auto-sugestão. (BRANDÃO, 1985, p.29)
Assim é que S. S. já exterminou a jogatina perniciosa que por cá imperava; de
cabro a vagabundagem e falsos mendigos; e por fim poz em ordem invejável
o serviço de vihiculo. Seguindo essa rota, S. S. iniciou a batida aos
curandeiros, feiticeiros e demais mandingueiros, que por ahi pululam, com um
resultado surpreendente27.

Essas formulações, juntamente à obra de Menotti del Picchia, mostram como as imagens
do negro e do “mulato” foram idealizadas na cidade de Itapira como forma de estereotipar esses
sujeitos históricos e naturalizar as relações acirradas existentes, relações essas de conflito, como
podemos observar nos periódicos dos anos de 1900. No Cidade de Itapira encontramos os
nomes dos ditos feiticeiros da cidade na página policial, além dos relatos sobre as denúncias e
apreensões.
O primeiro a cahir nas malhas da polícia foi José Moyses dos Santos residente
a rua Padre Ferraz, n. 20, que caio no seguinte pialo. O anspeçada Cabral
trajado a paisana, foi ter com José Moyses, a quem pediu o livrasse dumas
terríveis dores que sentia dos lados. Depois de breve confabulações com seus
calungas, o curandeiro deu-lhe uma garrafa com um liquido branco, para ser
bebida de três em três horas, cuja receita custava, ao paciente 15$ e mais
20$000, depois de curado, caso isso não se desse devolvia os 15$000, como
declarou na policia.
No dia seguinte foi José Moyses surpreendido pela visita inesperada do dr.
Delegado que o encontrou em meditações profundas, diante de um circulo de
pólvora dentro do qual havia uma cruz, também de pólvora, tendo ao centro
uma vela acessa. Um pouco adeante estava o seu São Cypriano, feito de
27 Pela Policia Curandeiros. Cidade de Itapira, São Paulo, n. 1.417, p. 3, 18 abr. 1926.
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madeira tosca, imitando um frade de cara chata desprovida de nariz e boca, e
a cabeça rodeada por uma coroa de louros.
Em seguida deu-se-lhe busca na casa, tendo sido encontrado um arsenal de
bonequinhos, de osso, cera, ferro e celuloide, numa escada ascendente que ia
do menor, regulando o tamanho de um cigarro até o São Cypriano, com pouco
mais de meio metro de altura. (Cidade de Itapira, 1926, p. 3)

Na continuação do relato são apresentadas cartas encontradas de fregueses do
curandeiro em que pediam ajuda e/ou agradeciam a ela. Entre esses solicitantes há a carta de
“uma moça da elite social desta cidade” que pede auxilio do dito curandeiro em caso de amor,
evidenciando, assim, que essas relações eram estreitas e, portanto, não limitadas somente a
negros e sujeitos não brancos.
Ao mesmo tempo, Menotti del Picchia solidificava uma imagem grosseira de agentes
religiosos populares, levando a acreditar que esses sujeitos eram todos negros, criando, dessa
forma, uma única figura de perigo e medo para a sociedade, como se esses sujeitos não
dialogassem com as outras camadas da cidade.
Existe, outrossim, no decorrer de nossa história nacional a constante tentativa de
promover a valorização do negro e de sua consciência negra através das concepções da
miscigenação, seja ela física e/ou cultural, que interpreta a miscigenação como um processo de
embranquecimento de negros e indígenas, tendo como foco a viabilidade e o progresso da nação
a partir desse branqueamento. Beatriz Nascimento (1974) fala sobre esse processo de
miscigenação e coloca que seria um processo natural entre as diferentes etnias no Brasil. “A
miscigenação aconteceria como acontece, mas está fundamentada ideologicamente no
embranquecimento, que na História do Brasil situa-se na era pombalina” (NASCIMENTO,
1974. p. 43).
Imersos ainda nessas estruturações regionais dos novecentos, incluímos a estátua da
“Mãe Preta” erguida na cidade de Itapira na Praça Henrique Filipe da Costa28, em 11 de maio
de 1985, na qual se pode ler “Mãe! Não importa a cor e a raça, você embala o berço da
esperança!” Essa frase remete ao pensamento da socióloga e psicanalista Virgínia Leone Bicudo
(2010) que, ao estudar as relações de negros e brancos em São Paulo de 1930, percebe a
dualidade construída com relação à imagem do negro dentro da sociedade, que ocasiona um
movimento de confusão mental desse sujeito, devido à própria contradição do branco em
relação aos negros e que culmina na estruturação do que chamamos de democracia racial. Esse
Conhecido na cidade como Henricão, este além de rei momo de São Paulo em 1984, foi compositor,
cantor e artista do cinema. (MANDATO, Jácomo. História Ilustrada de Itapira. Vol. I; Editora
Linhasgerais. 1996. p. 44-45).
28
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paradoxo é captado na frase escrita aos pés da estátua, pois, ao mesmo tempo em que está
exaltando a mulher negra escravizada como mãe, a lembra de seu lugar de não branca, além da
tentativa de confortá-la mediante a ação de violência que foi não poder embalar seu próprio
filho, uma vez que a figura da “Mãe Preta” nas cidades é a figura de uma mulher negra
amamentando uma criança branca.
Para podermos compreender essa passagem voltemos ao momento político e social dos
oitocentos. Enquanto os abolicionistas produziam discursos sobre a escravidão como sendo
uma imoralidade para o país, uma “mancha negra em nossa história” com relações antagonistas
entre “senhores e escravos, cuja consequências implicavam, entre outros males, a degradação
ou perversão dos costumes familiares” (RONCADOR, 2011, p. 129); anos antes, os negros
eram retratados na literatura brasileira por meio da imagem de “escravo fiel”. Dessa forma, uma
dessas imagens agradáveis aos olhos dos senhores de escravos foi a da “Mãe Preta” que,
Símbolo da fidelidade incondicional e servilismo absoluto à classe senhorial,
a mãe-preta conviveu, portanto, na literatura oitocentista ao lado de uma
imagem mais ameaçadora da escrava doméstica, misto de “vítima e algoz”,
segundo a pena abolicionista de um escritor popular da época. (RONCADOR,
2011, p. 130)

Concomitantemente ao abolicionismo, tivemos em nossa história as teorias raciais da
virada do século XVIII para o século XIX, que concediam um lugar marginal aos indivíduos
negros, além de um lugar de irracionalidade, perversão e criminalidade. Junto a essas teorias,
houve a ideia do determinismo geográfico “que é manifestado na personificação da natureza,
que ameaça, embriaga e seduz os homens” (TAMANO et al., 2011, p.771). Nesse sentido,
podemos enxergar na obra Juca Mulato um diálogo com esse ideário que marginaliza os sujeitos
negros e não considera seus conhecimentos, saberes e racionalidade, na relação do personagem
principal como parte da natureza e, muitas vezes, sendo ele mesmo a própria natureza.
Estrutura-se, assim, uma imagem para esses sujeitos como sendo dóceis ou violentos, e até
mesmo como sendo dependentes emocional e fisicamente dos sujeitos brancos, como a figura
da “Mãe Preta”, que estava sempre disponível para seus senhores, em uma relação de harmonia.
Por fim, há o conceito de raça que foi desenvolvido para os negros como forma de
legitimar, através da ciência, ou das concepções consideradas científicas na época, a
inferioridade de negros e mestiços. Para isso, associaram esses sujeitos à criminalidade, à falta
de higiene e à violência. Somos levados a captar a influência das teorias raciais nas obras de
Menotti del Picchia quando este naturaliza um “mulato” que deseja a “filha da patroa”,
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deixando implícito ser ela uma mulher branca. Há influência também em Odette Coppos, com
seus determinismos com relação à pobreza dos elementos negros de Itapira.
Contudo, conforme foi lembrado por Sonia Roncador, a “Mãe Preta” retorna com “força
e popularização” em 1930 e 1960, com as produções de escritores modernistas, como também
de homens negros — escritores esses inspirados pela ideologia de Gilberto Freyre.
Negação tanto de sua raça quanto de seu gênero sexual, a mãe-preta é o
contraponto domesticado, dócil desses dois “temíveis” estereótipos [de
escravizados rebelados]. Geralmente velha, corpulenta, supersticiosa, e
fervorosamente católica, a mãe-preta não despertava qualquer perigo de
degradação moral da família através da cópula com o senhor ou “sinhôzinho”
brancos; além disso, sua índole fiel, mais devota às demandas da casa-grande
que aos interesses da própria senzala, distanciava-a igualmente da figura do
escravo revoltado, e vingativo. (RONCADOR, 2011, p. 130)

Diante disso, enfatizamos nossa hipótese de que a elite da cidade de Itapira
constantemente construiu um imaginário de grande submissão e harmonia nas relações de
brancos e negros, seja no que se refere ao período escravocrata, seja no que se refere aos
períodos posteriores, como forma de não problematizar seu passado e continuar hierarquizando
as relações através de discursos como o de não integração do negro na sociedade de classe.
Assim se estrutura um sentimento de não pertencimento dos negros de Itapira, visto o
desconhecimento destes de uma memória sobre a significativa presença de negros na cidade
enquanto perdurou a escravidão, e até mesmo a naturalização dos lugares periféricos destinados
a eles.
Ocorre com as mulheres e homens negros de Itapira, o apagamento de suas ações como
sujeitos históricos, no mundo do trabalho e das relações sociais em seus diversos níveis, bem
como a edificação de imagens problemáticas deles — seja em função dos movimentos da elite
da cidade, seja, ao que parece, por uma necessidade política de cada época, que procurava
colocar à margem mulheres e homens negros.
O processo de invisibilidade do negro em Itapira não é único dentro do território
brasileiro29; em muitos momentos da história da nação, “no que tange a identidade nacional, o
negro e o índio são considerados formadores, juntamente com o colonizador, de uma nova
‘raça’: a mestiça” (CARVALHO, 2005, p. 1), mas que acaba por adjetivar e classificar somente
o elemento negro e indígena. Esse movimento produziu a exclusão do negro dos processos mais
Pesquisas recentes estão caminhando no sentido de olhar o apagamento ou processo de invisibilidade
de negros e indígenas nas diversas histórias regionais dentro do país, algumas das quais estão citadas ao
longo na construção deste capítulo.
29
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profundos de formação das histórias regionais e nacional, pois apagou ou limitou as relações
conflituosas através da valorização do ideal mestiço, como observado com o personagem de
Juca Mulato. Aprofundado por Ana Paula de Carvalho (2005), a omissão do elemento negro na
história procurava suavizar as diferenças entre brancos e negros presentes na sociedade, bem
como amenizar as práticas culturais de origem africana que o povo negro trazia dentro de suas
historicidades individuais e coletivas.
Contemporaneamente, a invisibilidade a que está sujeita a população negra
tem sido considerada por antropólogos como uma estratégia por parte do
Estado e da sociedade brasileira em geral que visa ocultar a diversidade étnica
do grupo negro. Este processo iniciou-se durante o regime escravista. A
sociedade colonial brasileira procurou “suavizar” as diferenças entre as
práticas culturais de brancos e negros a fim de retirar destas seu potencial
político e étnico enquanto marca de alteridade. As práticas culturais dos
negros passaram a ser consideradas como fruto da integração das raças,
sincréticas, portanto não seriam puramente “tradicionais”, de origem. Por
outro lado, a distintividade atribuída aos negros seria explicitada através da
estereotipização que inclui uma homogeneizaçao do segmento negro, tanto no
que diz respeito a práticas culturais, quanto a historicidade de um segmento.
(CARVALHO, 2005, p. 1)

Isso contribuiu para a desconsideração dos saberes desses povos; entretanto, quando
necessário, há a usurpação desses conhecimentos religiosos, medicinais30 e filosóficos,
favorecendo a invisibilidade desses povos e a cristalização deles a um passado escravista,
“tribal”, ignorante, sem diálogo com as demais ciências e a sofisticação dos meios, criando uma
ação de não reconhecimento dos próprios negros em relação a seus saberes, conhecimentos e
resoluções diante do cotidiano colonizante.
A invisibilidade, juntamente com a exclusão de grupos étnicos, se torna, não uma
alternativa, como colocado por Ana Paula Carvalho (2005), mas a imposição de uma única
narrativa como a verdadeira e racional sobre esses sujeitos e suas trajetórias. Como expressado
por Chimamanda Ngozi Adichie (2009), a construção de uma história única mostra “um povo
como uma coisa, como uma só coisa, vezes sem conta, e é nisso que ele se torna” (ADICHIE,
2009), que acaba por apresentar uma só realidade sobre sujeitos e, a partir do que se apreende,
acaba por fantasiar essa realidade como sendo única e verdadeira.

30

CALAINHO, Daniela Buono. Jesuítas e Medicina no Brasil Colonial. Tempo, Rio de Janeiro, nº 19,
p. 61-75, 2005.
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Sessenta anos depois da publicação e exaltação, por parte da elite de Itapira31, do poema
Juca Mulato, e do levantamento da imagem da “Mãe Preta” surgem obras de Odette Coppos
(1971), em específico, que se propõem a falar das Congadas da cidade e do negro de Itapira,
nome dado a um de seus livros.
Essa forma de associação conhecida como Congada, reinado dos congos ou dança dos
congos foi trabalhada na historiografia brasileira em diversos contextos históricos e regiões, e
hoje compreendemos que essa manifestação se estabeleceu com o início da diáspora dos povos
africanos pelo Atlântico32. Silvia Lara (2007) pontua que essas manifestações negras datam de
desde o século XVII no Brasil, mas já eram praticadas no século XVI no reino de Portugal
através das irmandades, como a Irmandade do Rosário33. Constatamos com isso que as
Congadas surgiram especificamente com a imposição da escravidão e do catolicismo às negras
e aos negros escravizados. Verificamos, então, que essas manifestações, com base na dualidade
entre o domínio colonial e a resistência desses negros, se constituem como “as únicas
associações comunitárias dirigidas pelos homens de cor que foram permitidas na América
portuguesa, e tornaram-se [juntamente com os terço de pardos e negros] porta-vozes das
aspirações e demandas dos negros e mulatos libertos e livres” (LARA, 2007, p. 209).
Em Itapira, as Congadas se configuram como uma manifestação religiosa em devoção
a algum Santo que teve ligação com a história dos escravizados em diáspora e assim
construíram sua valorização e seus espaços de sociabilidade, fé e solidariedade, na condição de
negras e negros nesse processo histórico.

31

Esses procuraram valorizar Itapira a partir dos significados especiais da cidade, e entre 1930 a 1951
foi discutida entre os vereadores da cidade a mudança de nome do Jardim então conhecido por “João
Pessoas” para “Juca Mulato”. Para isso, foram realizadas várias discussões sobre a memória de Itapira,
como também de ligar a cidade ao poeta Menotti del Picchia. Cogitaram, antes de concretizar a mudança
do nome do Jardim, erguer um monumento ao personagem Juca Mulato no mesmo logradouro
“imortalizando em bronze o que o poeta brasileiro imortalizou na poesia” (MANDATO, Jácomo.
História Ilustrada de Itapira. Vol. III; Everesty. Vol. III, 2006. p. 318-319). Essa ideia foi esquecida em
meio as propostas, mas acreditamos que seria de grande significado a construção de um monumento
com a imagem de Juca Mulato, visto as poucas imagens destinadas a pessoas negras em Itapira. Por
mais que Juca Mulato seja uma das representações do ideal de harmonia racial, um monumento
representando-o poderia ser o reconhecimento da presença material e imaterial de negros como também
de uma das imagens da cidade.
32
Compreendemos o Atlântico aqui como o canal de contatos entre África, Portugal e Brasil já que toda
a ligação entre os três territórios foi intermediada pelo Oceano Atlântico e o mesmo proporciona a
circularidade desses espaços.
33
Uma das irmandades mais antigas dentro desse contesto da escravidão pelo Atlântico, a que mais
membros tinham e que mais temos informações historiográficas em relação a sua administração,
condutas e associados.
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Dentro desse mapa e voltando à Odette Coppos, uma de suas missões era não deixar as
Congadas34 morrerem e, para isso, ela ajudou alguns grupos de congueiros a estarem mais
presentes na cidade, principalmente na Festa de São Benedito35. Além disso, também auxiliou
a construção de uma delas, a Congada de N. S. do Rosário dos homens dos Prados em 1978.
Lendo os livros sobre as Congadas36 da cidade, percebemos a tentativa da autora de
construir uma imagem de si como auxiliadora e apoiadora das Congadas mas, no decorrer das
exposições, percebemos a dificuldade desta em compreender a manifestação como uma
expressão religiosa e cultural dos negros, e não um folclore — como ela mesma denominava.
A autora também demonstrou dificuldade em deixar as Congadas seguirem o caminho que elas
queriam, de forma independente. Dessa forma, Coppos controlava as Congadas em todas as
instâncias e construía discursos com base nas apresentações destas, tanto em Itapira como fora
da cidade. Seu olhar elitista sobre os negros não torna capaz de analisar o não lugar que os
praticantes das Congadas foram colocados na sociedade itapirense, e ela se utiliza desse fato
para garantir a manutenção da hierarquia na cidade, como bem notado e questionado por
Alberto Sartorelli:
É digno de nota que a historiografia oficial itapirense, escrita pela elite letrada,
ofereça um olhar não muito diferente do “viajante”. [...] O olhar da classe
dominante para com o pobre aparece semelhante ao olhar do estrangeiro,
como dois mundos que só se tocam porque há uma relação de dominação
envolvida. (SARTORELLI, 2016, p. 4)

Diante do compromisso assistencialista de Coppos, em uma das passagens de seu livro,
é possível perceber sua condescendência e a forma com que ela enxergava os negros congueiros
e a história, equiparando-os ao atraso, diante da narrativa das inovações e do progresso pelo
qual o país trilhava.

34

Segundo o levantamento realizado por Odette Coppos, a cidade de Itapira contava com três Congadas,
sendo elas; a Congada de embaixada do senhor Nabor, a de São Benedito e a Mineira. Na década de
1970, a autora ajuda a formar uma congada de nome Congada N. S. do Rosário dos homens dos Prados.
35
A Festa de São Benedito é conhecida como Festa de Maio, maior festa religiosa da cidade, realizada
no dia 13 de maio em alusão a abolição da escravatura. Lemos Filho e Jácomo Mandato constroem um
discurso que nos leva a acreditar que os negros da cidade, juntamente com a Irmandade de São Benedito
constituíram esse festejo em 1910; no entanto, a Sociedade 13 de Maio que eles indicam como sendo de
negros, não traz informações que legitimem ou que confirmem a presença de negros nela, ou mesmo
que ela tenha sido fundada por negros. (LEMOS FILHO, 1980, p. 64-65; MANDATO, 1996, p. 26)
36
COPPOS, Odette. Congadas (Folclore). Rio de Janeiro-RJ: Editora Pongetti, 1971; Nasce a Congada
N. S. do Rosário dos homens dos Prados. Mafra-SC: Gráfica e Editora Nosde. 1978 e O livro da festa
dos 13 e das Congadas de Itapira. 1997.
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Diante do nosso interêsse em cuidar deles, os negros congos alvoroçaram-se.
Quem não queria mais ser congo voltou a querer. O número cresceu. Dia a
dia, hora a hora, batiam nas portas das nossas casas sujeitos feios,
desengonçados, pés-de-anjo, humildes e tímidos, engrolando a língua. Eu
puxava prosa comprida com cada um que chegasse e sentávamos no banco do
jardinzinho de casa. Esforçava-me para entender o seu linguajar e penetrarlhes um pouco na alma rude, querendo auscultar-lhes os sentimentos. Quando
se iam, punha-me entristecida, a pensar que, não obstante a caminhada heroica
e brilhante do homem no avanço fantástico dos descobrimentos, das inovações
e do progresso, restam ainda em Itapira, no Brasil e por todo o mundo, núcleos
de seres humanos vivendo num primitivismo de pasmar. (COPPOS, 1971, p.
13).

Essa passagem nos remete ao que Grada Kilomba (2010) e Virgínia Bicudo (1930)
pontuam sobre as consequências de os sujeitos brancos não olharem para si como parte de um
processo que exclui, que marginaliza sujeitos negros, e como esse não olhar para si, do elemento
branco, faz com que os sujeitos negros tenham que dar conta das violências que sofrem, sem
questionar a estrutura branca hegemônica. Elas caracterizam de forma analítica as
consequências desses discursos no cotidiano de mulheres e homens negros tanto da atualidade
como dos anos de 1930-1940. Pensando nisso, Odette Coppos tem várias maneiras de ver e
enquadrar os negros na hierarquia de poder da cidade. Em suas produções, ela enfatiza em
diversos momentos, que “muitos negros eram rebeldes e dados ao vício da pinga” (COPPOS,
1971, p. 10). Da mesma forma harmoniza as relações de continuidade da escravidão. Procura
legitimar a sua ideia de que mesmo com a escravidão, que, segundo ela, não foi tão violenta na
cidade, brancos e negros conseguiam partir de um mesmo lugar moral e social dentro da nova
sociedade já livre do escravismo.
Nossos fazendeiros de até 1888, não teriam sido terríveis, pois, a memória da
cidade não registra lembranças martirizantes […]; o que vemos é que em todo
o município a adaptação do negro deu-se de forma total, classificados na
ordem do dia, após a Lei Áurea, em libertos pacíficos, agrupados nos seus
redutos habitacionais, iniciados na nova vida sem o saldo da vassalagem e do
temor submisso, mas em condições iguais aos demais cidadãos. Os brancos os
aproveitam como assalariados e isto traz benefícios mútuos. As negras que se
tornam babás, lavadeiras, faxineiras, cozinheiras, são benquistas pelas patroas,
havendo camaradagem entre elas e elas são dedicadas como no tempo da
escravidão, quando cuidavam das sinhazinhas. (COPPOS, 1999, p. 15).

A memorialista, como uma mulher branca da elite do seu tempo, apresenta também uma
versão sobre os negros e as Congadas da cidade de forma pejorativa, dependente e marginal.
Podemos perceber o seu objetivo filantropo e olhar de superioridade ao nos contemplar com
discursos de que os negros precisavam dela, como de outras senhoras da cidade, para que a
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Congada acontecesse, e até mesmo continuasse a compor a Festa de Maio. Ela representa o
olhar da elite de seu período em relação ao bairro pobre, conhecido como “Risca-Faca”, um
olhar que dialoga com seu tempo e seu lugar, apagando as violências que esses sujeitos viveram
no passado e continuavam vivendo, tendo em vista o que foi a escravidão e o seu apagamento
da memória da cidade.
Com esse movimento em vista e, pensando alguns eventos da cidade que têm como foco
os negros, notamos que essas cerimônias, festas e manifestações da elite em prol do povo negro,
tendem sempre a acontecer no mês de Maio, procurando convergir a imagem do negro ao
período da abolição e, consequentemente, da escravidão. Podemos constatar essa tendência com
a Festa de Maio, o baile da Pérola Negra, a data de inauguração da imagem da “Mãe Preta”,
bem como com o aparecimento e apresentação das Congadas, só em Maio, ao grande público.
Nosso estudo caminha no sentido de combater as perspectivas que apagam a presença
negra ou que a utilizam de modo oportunista, como ocorre com determinados seguimentos da
sociedade, como forma de manter seu lugar no topo de uma hierarquia moral e social, isto é,
para a manutenção do status quo. Questionarmos essa história desenhada pela classe dominante
é uma forma de darmos visibilidade aos demais sujeitos que estiveram presentes nessa
construção, nomeá-los sempre que possível para dar um lugar a eles e, assim, poder distinguilos, caracterizá-los, dar rosto, corpo, reconhecê-los como agentes nesses percursos.
Sendo assim, nossa intenção não é desmerecer essas produções posteriores ao período
escravagista sobre Itapira e os negros, muito menos questionar sua veracidade, mas sim
evidenciar a produção e reprodução de pensamentos hegemônicos e estigmatizantes com
relação à população negra, bem como apontar as tensionalidades solapadas pelo discurso de
harmonia e simetria social.
Analisando os aspectos de como os memorialistas e escritores descreviam as negras e
negros de Itapira em suas obras, nos deparamos com a constante desumanização,
estigmatização, a não definição racial, como também a ligação desses sujeitos a fenômenos da
natureza e do obscuro. Contudo, esse movimento não ocorreu somente em Itapira, podemos
notá-los em diversos momentos da constituição do que hoje é o Brasil, principalmente com o
fim da escravidão e o ideal da construção de corpos saudáveis, higiênicos, modernos, fortes e
brancos, de acordo com os discursos da modernidade e do eugenismo.
Em contraposição, os movimentos literários e artísticos, principalmente o modernismo,
procuraram trazer a simplicidade da modernidade, retratando um Brasil ligado à natureza, ao
trabalho do campo, ao regionalismo, com preocupações sociais e políticas. Também faz do
contexto das primeiras décadas do século XIX, a nostalgia dos tempos das “grandes famílias
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patriarcais” (SANTIAGO, 1982, apud. RONCADOR, 2011, p. 132). O que os autores e artistas
do modernismo produziram em suas obras estava de acordo com um sentimento que permeou
a produção de arte na Europa e nas Américas: o nacional, o regional, o popular que aparecia
como personagem nas imagens visuais e literárias, seguia um modelo que teve início na Europa
desde o contexto da Revolução Francesa e do romantismo.
Os modernistas do Brasil seguiram este caminho de valorização da nação, mas que ora
apagava os sujeitos negros da história e ora ressaltava. Não podemos deixar de perceber e
apontar, pois é um exercício cotidiano rumo a melhores condições de vida, busca por respeito,
cidadania, além de valorização de conhecimentos familiares perseguidos por uma visão de
mundo limitante e limitada. Dessa forma, a invisibilidade problematizada neste texto não é
somente o silenciamento sobre os negros na história oficial, mas também a representação deles
de forma a alimentar o racismo, a discriminação e a exclusão.
Durval de Albuquerque Junior explica que esses discursos estão presentes na construção
do regionalismo, que busca tornar uma região em objeto e objetivo de práticas fixas, mas a
região é um objeto em permanente construção e desconstrução (ALBUQUERQUE, 2008, p.
62-63). Porém, cabe ao historiador procurar estar atento para os afrontamentos políticos, lutas
pelo poder, projetos de domínio e de conquista para conseguir reivindicar as ideologias
construídas como sendo naturais e legítimas (ALBUQUERQUE, 2008, p. 58)
Por isso, considero que a melhor forma do historiador lidar com a noção de
região, a maneira de trabalhar com o regional, é através do procedimento da
desconstrução. Fazer história do regional, para mim, não é afirmar a região; é
colocá-la em questão, é suspeitar de sua existência naturalizada.
ALBUQUERQUE, 2008, p. 64)

A região, nesse sentido, significa, modos de pensar, querer, agir, preferir, amar, desejar,
olhar, saber, sentir (ALBUQUERQUE, 2008, p. 61). Sendo assim, pode-se questionar não só a
alteridade que o negro representa dentro dessas composições, mas também o branco que
idealizou e cristalizou essas visões. No decorrer desse capítulo desenvolvemos marcas e
marcações sobre esses negros que aqui estiveram e contribuíram para a consolidação dessa
região, procurando enxergar quem eram, suas interações, uniões, percursos, visto a circulação
de escravizados oriundos de diversos lugares na cidade de Itapira, presentes nos documentos
que emergiram devido ao trabalho de Jácomo Mandato.
No próximo capítulo iremos, através de registros da vila da Penha do Rio do Peixe,
colocar em foco uma outra perspectiva de Itapira, trazendo como sujeitos dessa história, negras
e negros em condição de escravizados, que até então não foram evidenciados com a devida
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importância que tiveram para a formação e manutenção da cidade, uma vez que, a partir do
sistema escravista, a sociedade foi hierarquizada racial, social e moralmente.

47

CAPÍTULO II – Do nascimento ao óbito - a presença de escravizados e famílias escravas
na antiga Penha do Rio do Peixe.
A omissão sobre a presença de negras e negros no período escravista, na região
conhecida hoje como Itapira, apresenta uma das formas de silenciamento de um grupo que,
mesmo parecendo inexpressivo, fez parte e foi a base da riqueza de muitos outros indivíduos
não negros que nessa região se desenvolveram social e economicamente. Além disso, esses
escravizados contribuíram para a consolidação desse município. Tal processo esteve presente
em demais regiões do Estado de São Paulo, principalmente no nascer do século XIX, sendo
uma das características de nossa história nacional como também da diáspora africana iniciada
com a escravidão, que apaga, dilui e transforma o que foi um dia a cultura e a identidade negra.
(GATES JR., 2014; HALL, 1996)
A colonização não se satisfaz somente em manter um povo em suas garras e
esvaziar o cérebro do nativo de toda forma e conteúdo. Por uma espécie de
lógica pervertida, ela se volta para o passado dos povos oprimidos e a destorce,
desfigura e destrói. (FANON, 1963, apud. HALL, 1996, p. 69).

Em pesquisa realizada por Henry Louis Gates Jr. (2014), que viajou por seis países37
latino-americanos para compreender a história e a realidade de escravizados como também de
seus descendentes na atualidade, é constatado nesses diversos países o apagamento da memória
dos negros escravizados e invisibilização de sua presença e de seus descendentes, que
desaparecem em meio aos discursos nacionais.
A população nativa decresceu por causa de doenças, de modo que foram os
africanos que levantaram esses prédios magníficos. E muitos deles morreram
na construção. Todas essas paredes têm as impressões digitais de todos esses
africanos. Essa é a impressão digital da história negra no México. É uma
história de morte e de invisibilidade. (GATES JR., 2014, p. 97)
“Os descendentes dos escravos de Cuba estão aqui!”, ela anunciou, [a
historiadora com que ele entrevistou] abrindo os braços o suficiente para
abarcar toda a ilha. A escravidão está sempre presente, tanto de forma positiva
quanto negativa. Grandes atletas cubanos, pintores e músicos famosos...
muitos dos quais são negros ou mestiços... têm os sobrenomes dos senhores
de escravos a quem pertenciam seus bisavôs. Entretanto, muitos negros ainda
vivem na pobreza. “Quando se aboliu a escravidão, em 1886, o mercado de
trabalho foi inundado por mais de 200 mil homens”, prosseguiu ela. “Eram
analfabetos e sem qualificação, e por isso eram destinados a executar as tarefas
mais subalternas e mal remuneradas. Isso teve um efeito a longo prazo que é
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Brasil, México, Peru, República Dominicana, Haiti e Cuba.
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sentido até hoje. Nem todos os pobres são negros, mas um maior número de
negros são pobres, e isso vem da escravidão.” (GATES JR., 2014, p. 254).

A partir de um discurso que tem como foco os senhores do café e imigrantes europeus,
no caso do Brasil, além do apagamento da presença de negros, se concretiza o apagamento de
indígenas. Podemos considerar o silenciamento sobre as negras e negros em Itapira como uma
das formas simbólicas e concretas de exclusão e desconsideração destes como relevantes para
o registro e aprofundamento da memória da cidade (GILLIES, 2015, p. 9).
Trabalharemos, nesse momento, com os registros de nascimentos, casamentos e óbitos
da Penha do Rio do Peixe, que vão de 1875 a 1881, e foram encontrados em meio aos materiais
de Jácomo Mandato, o qual iniciou um estudo sobre esses sujeitos na cidade, mas não teve
grande desenvolvimento nem repercussão38. Diante desses documentos, podemos identificar
com precisão quem eram os senhores, os escravizados e os demais agentes da região. Nossa
intenção é reconstruir esse passado através dos vestígios e trilhas (NORA, 1993, p. 8)
encontradas em meio a compilações sobre a escravidão na cidade, mesmo compreendendo que,
“articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa
apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo”
(BENJAMIM, 1940, p. 2). Como apresentado por Carlo Ginzburg (1989), podemos com esses
detalhes, indícios e sintomas deixados pela micro história, reconstruir as narrativas históricas
que ficaram abafadas pelo caminho na edificação da história de Itapira com sua construção da
elite regional, da cafeicultura e do espaço urbano dividido.
Como Pierre Nora (1993) apresenta, a história tende a universalizar os sujeitos a partir
de formas fixas de compreensão dos processos históricos, o que, em nosso estudo, é observado
ao encontrarmos uma narrativa da cidade de Itapira que não desenvolve a presença de negros
escravizados que lá existiram. Isso estabelece uma única possibilidade de compreender essa
região, por mais que em sua memória tenha havido relação entre negros, imigrantes, senhores
de escravos, que ainda hoje podemos perceber quando olhamos mais atentamente para as
festividades, esculturas e literatura formadas nesse espaço.
Com relação aos registros de nascimentos na região, temos dois livros transcritos por
Jácomo Mandato, o primeiro vai de 1875 a 1877, e o segundo, de 1877 a 1880, tendo como
responsável pela abertura de um dos livros o vereador, José Alvez de Andrade, a pedido do
Presidente da Câmara, como observado abaixo:
38

Acreditamos que esse trabalho inicial de Jácomo Mandato não teve muita repercussão na sociedade
Itapirense por ter circulado principalmente entre a elite regional e curiosos, não sendo levado para as
escolares ou centros de informações da cidade.
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Há de servir este livro para nele se fazer os assentos do registro dos
nascimentos das pessoas desta Paroquia da Vila da Penha do Rio do Peixe,
suas folhas vão por mim rubricadas na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal, e levam no fim o competente termo de encerramento. Vila da
Penha 1 de Novembro de 1875. Bento José Pra. Da Silva. (SILVA, 1875, p.
1)
Há de servir este livro para nele se fazer os assentamentos de registros dos
nascimentos das pessoas desta Paroquia da Villa da Penha do Rio do Peixe,
suas folhas vão por mim rubricadas na qualidade de Vereador designado pelo
Presidente da Câmara Municipal desta Villa, e leva no fim o competente
Termo de encerramento. Villa da Penha 2 de Outubro de 1877. José Alvez de
Andrade. (ANDRADE, 1877, p.1)

Com base nesses dois registros, pudemos ter contato com os demais sujeitos dessa
região, para além dos escravizados, pois nesses documentos foram registradas as presenças
tanto de livres como de escravizados. Separando as inscrições, foi possível constatar que, entre
1875 a 1880, na antiga Penha do Rio do Peixe, foram realizadas 166 escriturações de recémnascidos, filhos de pais escravizados, que nasceram na condição de ingênuos.
A partir desses registros, fizemos uma tabela39 em que lançamos dados como: os nomes
dos pais das crianças; a naturalidade dos pais40; os nomes dos declarantes; os nomes dos
proprietários desses escravizados; os locais de nascimentos; assim como, em alguns casos, a
filiação dos pais41.
O acesso a esses registros de nascimento foram fundamentais para o início da pesquisa,
pois com eles foi possível perceber a presença de uma quantidade significativa de negros, os
quais foram de fundamental importância para o estabelecimento das hierarquias e
enriquecimento dos demais sujeitos da cidade.
Nesse primeiro levantamento, configura-se que, quanto à ocupação desses escravizados,
os homens eram, em sua maioria, lavradores; três mulheres estão descritas com a ocupação de
“serviço doméstico”, e outras sete como cozinheira. Sendo assim, a maioria trabalhava na terra
de seus senhores. A documentação também evidencia que houve uma tendência de escravizados
de um mesmo senhor casarem-se entre si, o que era muito comum em planteis grandes
(SLENES, 1984). A Vila da Penha era uma região voltada para a agricultura, pois mesmo os
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Encontrada no apêndice A - Registro de nascimento de filhos de escravizados na Penha do Rio do
Peixe de 1875 a 1880.
40
Local de origem dos escravizados da cidade, mas não necessariamente onde eles nasceram, visto que
eles poderiam ter uma grande circulação no território.
41
Designação dos pais dos escravizados, no caso, da mãe ou dos pais do recém-nascido.
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ditos livres também foram descritos como lavradores, tendo a Vila poucos negociantes,
professores públicos ou particulares42 e demais ocupações liberais43.
O professor Karl Monsma, em entrevista concedida à revista eletrônica de Porto Alegre
em 2016, ressalta sobre seu livro A reprodução do racismo; fazendeiros, negros e imigrantes
no oeste paulista que, no século XIX, já era comum a presença de imigrantes europeus
trabalhando nas lavouras de café ao lado de negros ainda escravizados, e que uma imagem que
ilustra bem essas duas realidades em um mesmo espaço é apresentada na fotografia reproduzida
no livro Immigrants on the land, de Thomas H. Holloway (1980)44 em que é possível ver um
jovem negro observando os imigrantes europeus recebendo pelo café colhido45.
Muito da literatura histórica tradicional enfatiza as oportunidades que o sistema
proporcionava para os colonos pouparem dinheiro, sobretudo pela venda de milho
e feijão que podiam plantar. Mas enfatizo as dimensões autoritárias do sistema. Os
fazendeiros precisavam de mais mão de obra na época da colheita, portanto, não
deixavam os colonos se demitirem durante a vigência dos seus contratos anuais.
Muitas vezes sequestravam filhos ou bens de colonos que tentavam fugir. Nas
relações cotidianas, os administradores impunham multas por pequenas faltas. Eles
tratavam os negros de maneira ainda pior, usando a violência contra eles mais
rapidamente46.

Apesar de os documentos analisados não oferecerem muitos indícios de relações
claramente conflituosas, compreendemos que, diante da submissão de determinados sujeitos,
não poderia existir relação de pura tranquilidade, mesmo quando esses escravizados eram
considerados passivos. Processos judiciais corridos na vila da Penha fazem parte do acervo de
Jácomo Mandato; entretanto, não fizeram parte de nosso trabalho47. Mandato empreendeu
descrições e ligações delas na série intitulada A Escravidão em Itapira no Jornal Tribuna de
Itapira entre os anos de 2000 e 2001, que nos trazem algumas ideias sobre a tensão existente
nesse ambiente, como também em seu livro A Escravidão em Itapira (2015). No primeiro
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Encontramos em meio aos documentos analisados a procuração de uma professora que requeria os
pagamentos atrasados de seu ordenado.
43
Durante a análise das fontes pudemos ter contato com os registros dos demais sujeitos da cidade que
em alguns casos eram denominados de livre e pudemos constatar que as demais ocupações profissionais
eram limitadas a professor, negociante, médico, assim como funcionários públicos, geralmente
desenvolvidas por imigrantes de origem europeia ou brasileiros.
44
Humberto Trezzi. Os Imigrantes e o Racismo. GaúchaZH. Porto Alegre, 20. Ago. 2016. p. 1.
45
Há, em meio aos documentos consultados do acervo de Mandato alguns contratos feitos entre
brasileiros e italianos na Vila da Penha.
46
Humberto Trezzi, op. cit., p. 5
47
Devido o número grande de processos e os problemas enfrentados em relação ao acesso aos materiais
de Mandato, não teríamos tempo suficiente para analisá-los, visto serem copias de manuscritos.
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número da série48, Jácomo Mandato faz uma reflexão sobre a escravidão na antiga vila da
Penha:
De uma coisa não há dúvida, toda pessoa de posse tinha no mínimo um escravo a seu
serviço. A comercialização de negros era tão natural que muita gente vivia da
exploração desse nefasto mercado que, contudo, não causava pudor a quase ninguém.
Nem às autoridades, entre as quais as da Justiça e da Igreja, Juizes, promotores,
delegados advogados, sacerdotes, todos possuíam negros cativos. Se esses não eram
remunerados pelo trabalho que realizavam, seus donos davam-lhes, pelo menos,
abrigo e alimentação, mesmo que de péssimas qualidades. (MANDATO, 2000)

Essa descrição de Mandato representa o cenário de mais uma de muitas cidades do
período escravista que tinham um número considerável de escravizados ao seu dispor para
produzirem suas riquezas, a manutenção destas, como também de seus status sociais.
Entretanto, a cidade descrita de Itapira produziu sua historiografia oficial e tradicional, que não
apresenta esses sujeitos escravizados.
Dando continuidade à análise dos registros de nascimento, foi possível realizar um
levantamento da origem familiar de escravizados, pois há em alguns casos a referência aos
nomes dos avós maternos e/ou paternos da criança registrada49 além dos nomes dos pais, como
também do proprietário dos pais dos recém-nascidos, mostrando famílias nucleares que
pertenciam a um mesmo proprietário, contabilizando, em alguns casos, três gerações de
escravizados pertencentes a um mesmo senhor ou senhora50.
Esse movimento não era algo atípico no XIX e nem durante a história da escravidão no
Brasil, pois em algumas situações, como nas fazendas de jesuítas, essa prática de se formar
famílias cativas era incentivada devido à ideologia cristã, e acontecia também de forma
espontânea entre os cativos (MOTA, 1988).
Apesar de existir uma vasta historiografia tanto nacional como norte americana que
argumentava a inexistência de uniões familiares de escravizados baseada na crença de que havia
incapacidade de esses sujeitos desenvolverem relações estáveis, compreendemos que a venda
de negras e negros escravizados é uma das explicações plausíveis para que muitos proprietários
não promovessem as relações familiares já que a possível venda desses casais poderia acarretar
grande problema para o proprietário dos escravizados (MOTA, 1988).
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MANDATO, Jácomo. História Ilustrada de Itapira: A escravidão em Itapira. Tribuna de Itapira,
Itapira-SP, 07 mai. 2000. Caderno Geral.
49
Em alguns casos com o nome do proprietário desses que não necessariamente são os mesmo de seus
filhos.
50
Durante a pesquisa foram encontrados entre os documentos algumas mulheres que eram proprietárias
de negros escravizados, seja por falecimento de seus maridos como por herança.
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Também houve a possibilidade de um movimento por parte dos próprios escravizados
de não procurar construir famílias em localidades em que esses pudessem ser vendidos mais
facilmente. Em contrapartida, a permissão para que escravizados constituíssem famílias no
meio rural era uma das garantias que o senhor tinha de que eles não fugiriam e nem — ou
dificilmente — se rebelariam contra ele. No entanto, essa não era uma estratégia possível em
todos os planteis, já que quanto menor fosse o número de negras e negros, a possibilidade de
relações diminuía, visto que com o passar do tempo esses poderiam ser parentes consanguíneos.
Tal situação remete à reflexão de Herbert Gutman (1976), que percebe um movimento entre os
escravizados que, para nós, representa o conhecimento entre eles, de sua genealogia em
determinados planteis, como de limites aceitáveis de relações.
Proprietários observadores e outros brancos que lidavam com escravos
notaram e registraram frequentemente laços estreitos no âmbito da família
nuclear imediata, entre maridos e esposas e entre pais e filhos. Mas
pouquíssimos observaram laços afetivos entre parentes fora da família nuclear
imediata. [...] Nenhuma evidencia primaria [...] mostra terem os senhores, tão
profundamente envolvidos nas suas próprias redes de parentesco, percebido
que os cativos não desposavam primos consanguíneos e que as crianças
escravas muitas vezes recebiam o mesmo nome de um tio, uma tia ou de seus
avos. Até os proprietários mais humanos [...] pouco sabiam dessas crenças e
práticas culturais que moldavam o comportamento familiar diário nas
comunidades escravas. (GUTMAN, 1976, p. 291, apud. MOTA, 1988, p.136)

Os estudos sobre famílias escravizadas no Brasil foram mais sistematicamente focados
no século XIX devido, primeiramente, aos estudos estadunidenses promovidos nessa direção
que encontraram no século XIX diversas conjunturas que possibilitavam uma maior
estabilidade familiar para os escravizados, entre elas, a promulgação do Decreto nº 1.695 de 15
de setembro de 1869, que proibia a venda de casais escravos e a separação de filhos de seus
pais. O Art. 2º estabelecia que “Em todas as vendas de escravos, ou sejam particulares ou
judiciais, é proibido, sob pena de nulidade, separar o marido da mulher, o filho do pai ou mãe,
salvo sendo os filhos maiores de 15 anos51”.
A publicação desse decreto configura para a pesquisa que filhos eram separados de seus
pais, como também casais de suas famílias, já que leis eram criadas também para conter
situações que ocorriam em demasia dentro da sociedade.
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O conceito de família com o qual compactuamos, inclusive no universo dos
escravizados, é tanto aquele composto por mãe e pai, quanto às famílias compostas por apenas
um dos pais, por entendermos que uma família não se estrutura apenas com a presença dos dois.
Em um dos casos, identificamos uma família que, depois da morte da mãe, no caso a escravizada
Escolástica, a família nuclear se configurou com o pai e os três filhos. Há também muitos casos
de mães solteiras. Em uma outra situação, a escravizada Maria casou-se com Pedro, mas essa
já tinha três filhos consigo de outra(as) relação(ções)52. Sobre esse último dado, Robert Slenes
(1984) aponta em sua pesquisa de 1984, sobre a escravidão e a formação de famílias escravas
em Campinas, que existia “uma tendência, especialmente grande nos planteis pequenos, de
muitas mulheres terem o primeiro filho quando ainda solteiras, se casando pela Igreja só algum
tempo depois” (SLENES, 1984, p. 2121).
Diante dessas informações, caminhemos para as análises realizadas no que se refere aos
registros de nascimento. De início, há o caso da recém-nascida Delfina, que nasceu em
21/11/187553, tendo como pais Pedro, de filiação desconhecida, com naturalidade descrita como
Nação, e Rita, nascida na vila da Penha do Rio do Peixe, filha de Maria; todos eram
escravizados de João Baptista de Araújo Cintra na fazenda de nome Bom Retiro. Araújo Cintra
é o senhor de escravos que, na escrita da história oficial da cidade, foi quem trouxe a cultura do
café para a região e o primeiro a trazer escravizados. No decorrer do levantamento, ele e seus
descendentes aparecem como senhores de um considerável número de escravizados. Ainda
nesse registro consta a informação de que Pedro e Rita são lavradores. O declarante desse
nascimento foi o Major Jacintho José da Silva Cintra, que era morador e administrador da
fazenda Bom Retiro e acreditamos que, pelo sobrenome, ele e João Baptista faziam parte da
mesma família.
Charles de Freitas54, em um artigo de nome Africanos e Itapira traz uma interessante
trajetória familiar de João Baptista de Araújo Cintra, que coloca sua família como a dos
primeiros barões do café dessa região.
O desenvolvimento da cafeicultura em Itapira é atribuído ao atibaiense João
Batista de Araújo Cintra, tio-avô do genealogista Luis Gonzaga da Silva
Leme, autor da ‘Genealogia Paulistana’. Apesar da história registrar que
Cintra se estabeleceu na região por volta de 1840, ele já possuía escravos em
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Itapira desde pelo menos 1835. Seu primo e padrinho de casamento Joaquim
Cintra da Silveira era rico senhor de engenho no Bairro do Cercado em Mogi
Mirim desde 1817, e serviu de procurador para que o pai de João Batista
adquirisse um latifúndio na região (Bairro do Bromado), conforme pesquisa
do Professor Roberto Teixeira Lima, de Amparo. Os fazendeiros da família
Cintra, portanto, foram os primeiros ‘barões do café’ de Itapira, e isto
significa que, até os demais fazendeiros locais aderirem à cafeicultura, aquela
família era composta pelos maiores proprietários de escravos da localidade.
Para que se tenha uma idéia, conta o historiador itapirense Jácomo Mandatto
que só João Cintra chegou a possuir mais de 100 cativos a seu serviço55.

Prosseguindo, há o caso do ingênuo Adrião, filho de Luiza, que veio de Vila Nova de
Itajubá, descrita como solteira e lavradora, filha de Manoel e Silveria — todos escravizados de
Policarpo Teixeira de Almeida Queiroz Junior. No registro, é informado que Francisco Libanio
de Salles Bueno, administrador da Fazenda Santa Adelaide de Policarpo, foi o declarante56.
Com isso, podemos concluir que essa família escrava foi trazida para a Vila da Penha, já que
Luiza não nasceu na Penha do Rio do Peixe, e ela e seus pais eram cativos de um mesmo dono.
Em um outro registro, há um recém-nascido sem nome, do sexo feminino, filha de
Miguel e Luiza, ambos nascidos na Vila da Penha, sendo ele filho de Joaquim e Rosa e ela de
Alexandre e Josepha. No registro, temos a informação de que ambos eram lavradores de Bento
Domingues de Alvarenga, e casados na Matriz da Penha do Rio do Peixe57. Nesse registro, de
número 737, somos surpreendidos, pois no registro anterior, 736 o casal Alexandre e Josepha,
pais de Luiza, foram declarados como pais de uma criança ingênua, ainda sem nome — ele
descrito como natural de África e ela de Pernambuco, ambos escravizados do mesmo senhor,
Bento Domingues de Alvarenga58. Na escritura, somos informados de que eles também se
casaram na Matriz da Penha do Rio do Peixe, e esse mesmo casal, no registro de número 299
aparece como sendo os pais de Policena (17/01/1877). Entretanto, Josepha consta como natural
da Bahia e seu nome está grafado como “Josefa”. Sendo assim, podemos considerar essa família
escrava como composta por cinco pessoas, sendo o pai nascido no continente africano, e a
esposa, bem como os três filhos, todos eles pertencentes a um mesmo senhor. Expomos esse
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exemplo, mas outros casos como esse existem na compilação feita dos registros de nascimento,
apresentando, assim, a extensividade das famílias e, em alguns casos, a manutenção delas.
Dispomos, nessa compilação, da presença de alguns casais, que se formaram na Vila da
Penha do Rio do Peixe, além dos escravizados casados nas demais regiões ao redor da Penha
do Rio do Peixe, que aqui chegavam como escravizados de um mesmo senhor. Isso nos leva a
cogitar sobre a possibilidade da articulação destes para que a condição de casados realmente
não fosse desfeita na compra e venda deles, como também nas diversas realidades desses
sujeitos no regime de escravidão. Há uma quantidade significativa de casais nesses registros.
Nem todos os casais escravizados aparecem como casados nesses documentos, mas outros sim,
com a indicação do local onde se casaram, seja com o nome da matriz, da província ou da
cidade. Porém, a não oficialidade das uniões — que nem sempre estão nítidas nos registros —,
e o fato de serem ou não casados na Igreja, não significa que esses escravizados não tinham
uma família estável nem que não existisse um compromisso fundamentado ou, como dito por
Herbert Gutman, fundamentado em práticas rituais (GUTMAN, apud. MOTA, 1988, p. 137).
José Flavio Motta complementa que: “vê-se, portanto, que o estabelecimento de relações
familiares entre os escravos não dependia necessariamente da realização de ato religioso”
(MOTTA, 1988, p. 145).
Diante disso, separamos cinco casos para apresentar, pois estes evidenciam o diálogo
que a Vila da Penha mantinha com as demais áreas escravistas do Oeste Paulista, como também
com a história da escravidão nessa região.
O primeiro caso que separamos é o de Militão, de naturalidade descrita como África, e
Quitéria, da Vila da Penha. Ele de pais não informados, e ela filha de Joaquim e Thomasia.
Ambos eram lavradores e foram casados na Vila da Penha. Tanto o casal quanto os pais de
Quitéria eram escravos do Comendador João Baptista de Araújo Cintra e tiveram Luiza que,
nesse momento, nasce como ingênua59.
Percebamos aqui que Militão é mais um homem descrito como africano. Realizando um
levantamento dessa origem africana, obtivemos um total de 20 africanos, 17 homens e três
mulheres, entre as quais, Justina, que foi casada com outro africano, que veremos mais à frente,
e Felicidade, única mulher africana solteira60.
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Em seguida, vêm os registros de Severino e Mafalda — ele de Faxinas e ela de São
Paulo, sem informação de seus pais. Entretanto, eles foram casados na Matriz de Campinas, o
que nos leva a imaginar, minimamente, o percurso vivenciado por esse casal, pois os dois eram
de lugares diferentes, provavelmente se encontraram em Campinas e lá se casaram. Juntos se
tornaram escravizados de Ermelindo Pupo Nogueira na Vila da Penha e em 24/07/1876 tiveram
sua filha registrada na mesma Vila61.
No caso de Faustino e Eva, ele nascido na Penha, filho de Francisco e Joana,
escravizados de Tenente João Baptista Gonzaga Cintra; ela, natural de Nazareth62, com pais
não informados, ambos pertencentes ao Tenente Francisco de Assis de Araújo Cintra —
acreditamos que os dois proprietários pertenciam à mesma família. Faustino era mais um
lavrador da Vila, e Eva era uma das mulheres descritas com função de serviço doméstico.
Casaram-se na própria Vila da Penha e tiveram sua filha Lucia, ingênua, em 30/01/187863.
O ingênuo João teve como pais Marcelino e Maria, ambos naturais da Vila da Penha, e
como avós Benedita e Josefa, sendo que sobre Josefa é informado que estava liberta à época do
registro; enquanto Marcelino e Maria eram ambos lavradores, casados na própria Vila e
escravizados de João Antonio de Campos64.
Por fim, há o registro de Armina, filha do casal Adão e Joanna, ambos também da Penha.
Ele, filho de José e Vicência, escravos do finado Manoel Pereira da Silva; ela, filha de Rita,
escrava da finada Ana Maria de Oliveira. Nesse caso, os pais são da mesma Vila, mas seus
filhos são de um proprietário diferente, o que sugere a existência de comércio interno na cidade.
Compreendemos essa proximidade das famílias, mesmo não sendo cativos de um mesmo dono,
como forma de manter os familiares próximos, mas sempre com casais pertencentes ao mesmo
senhor. O proprietário do casal era Major David José Pereira da Silva. Adão e Joanna eram
lavradores e casados na própria Vila da Penha65.
A venda de escravizados para senhores da mesma Vila era uma forma de manter as
famílias próximas, já que a separação, como citado acima, poderia acarretar em revolta entre os
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familiares. Um exemplo que acreditamos dialogar com essas afirmações é apresentado por
Schwartz, quando analisa a realidade do Recôncavo na Bahia.
Havia, por exemplo, uma política, em geral não escrita, mas amplamente
praticada, de restringir o universo social do cativo, confinando-o, quando
possível, ao perímetro do engenho, da plantação de cana ou do plantel. Tal
política limitava drasticamente as oportunidades familiares para os escravos,
especialmente em propriedades menores, onde havia poucos parceiros
disponíveis ou onde os escravos existentes podiam ser parentes
consanguíneos. Em centenas de registros de batismos, casamentos e óbitos
não encontrei nenhum escravo mencionado como casado com cativo de outro
senhor. Não e difícil imaginar as complicações que podiam surgir quando esse
tipo de união ocorria: residências diferentes, separação forcada, conflitos
sobre tratamento humano e direitos de propriedade. Tais casamentos
apresentavam problemas concretos para os escravos bem como para seus
senhores, mas dado o desequilíbrio na razão entre os sexos em muitas das
propriedades do Recôncavo, os cativos que desejavam encontrar
companheiros sem dúvida teriam aceito os problemas na falta de alternativas.
A escolha, porém, raramente, se é que alguma vez, foi-lhes permitida.
(SCHWARTZ, apud. MOTA. 1988, p. 151)

Também consta que, na cidade de Campinas, em 1872, “[...] com exceção de algumas
poucas pessoas que eram casadas com libertos, todos os escravos casados na amostra [levantada
por Robert Slenes] tinham cônjuges que pertenciam ao mesmo senhor” (SLENES, apud.
MOTA, 1988, p. 150). Slenes aponta que esse movimento era típico na província de São Paulo,
uma vez que em muitos casos os casamentos de escravizados de senhores diferentes eram
proibidos (SLENES, 1984, p. 9).
Esses próximos casos foram separados, pois demonstram bem a movimentação dos
escravizados na condição de casais, bem como a dos nascidos na Vila, na medida em que esses
tinham maior possibilidade de contato com seus familiares proporcionando, assim, mesmo que
limitado, um ambiente mais ameno.
Nesses mesmos registros encontramos alguns libertos como Antonio Garcia e Justina,
ambos do continente africano. Antonio, lavrador, e Justina, sem informação de sua ocupação,
os dois com pais desconhecidos, ambos libertos e casados. No documento consta a anotação de
que Antonio “declarou mais que não conhece seus pais e nem da sua mulher por terem vindo
pequenos66”. Antonio, ao registrar sua filha, ainda sem nome, fez constar que ela nasceu em
12/01/1876, e que o casal morava no bairro Monte Alegre. Esse registro levanta alguns
questionamentos como quando o casal chegou ao Brasil, pois, se eles vieram pequenos, existe
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a possibilidade de terem vindo depois da lei de 185067 e, com isso, eles não seriam libertos, mas
sim livres. Independentemente disso, compreendemos que tais indivíduos não eram
escravizados de ninguém e viviam nessa Vila onde praticava-se protocolos sociais como a
necessidade do registro de nascimento de seus filhos. Também consta que eles se casaram na
matriz da Penha, o que indica a condição de conhecedores das formalidades estabelecidas na
Vila.
Esse caso nos faz cogitar algumas possibilidades, já que muitos africanos livres viviam
ou sob tutela do Estado ou prestando serviços a particulares, na condição de libertos, mesmo
sendo livres pela Lei de 1850. Em outras palavras, mesmo sendo livres, viviam condições
adversas em diversas províncias.
Mantidos sob a tutela do Estado, os africanos livres deveriam cumprir um
tempo mínimo de 14 anos de trabalho “como libertos”, tanto em serviço
público quanto a particulares, até que alcançassem a capacidade para a
autonomia, quando poderiam obter a carta de emancipação. Contudo, esse
período de tempo se mostrou elástico, o que fez com que muitos africanos
livres conseguissem a emancipação após mais de vinte anos sob a custódia do
Estado ou de particulares. O direito à emancipação apenas se tornou efetivo a
partir de 1853, e estava restrito àqueles que haviam cumprido o tempo de
trabalho exclusivamente a particulares. Somente em 1864 a emancipação foi
finalmente estendida aos africanos de estabelecimentos públicos. (BERTIN,
2010, p. 119)

O casal Joaquim e Maria de Santa_Anna, ele da Vila da Penha, ela de Socorro, nos
chama a atenção, pois Maria é descrita como liberta e filha de Pedro Felix e Joana Maria de
Jesus. No documento consta que eles foram casados em Monte Sião68; entretanto, Joaquim é
natural da Penha, o que nos leva a pensar em que momento e qual situação fez com que eles se
casassem em um terceiro lugar, tendo em vista que faziam parte de outra província. Pelo que
foi possível compreender, Joaquim era escravo de Pedro de Almeida Lara e morava no bairro
Boa Vista69. Sobre esse caso, compreendemos que os casamentos poderiam ser uma forma de
caminhar para a liberdade, como no caso pesquisado por Alida Metcalf.
Os cativos usavam suas famílias como meio de obter liberdade para seus
descendentes. Casamentos entre escravos e mulheres livres mostraram ser
uma valiosa estratégia para esse fim. Os homens cativos viam todos os seus
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filhos nascerem livres apesar de eles próprios permanecerem escravos. [...]
Mesmo os casamentos entre escravas e homens livres podiam resultar em
liberdade para a prole. Embora os filhos nascidos desses casamentos viessem
ao mundo como escravos, seu pai poderia liberta-los. Crianças pequenas, de
pouco valor imediato para seus senhores, podiam ser compradas por quantias
reduzidas. (METCALF, apud. MOTA, 1988, p. 154)

Sobre o casal Joaquim e Maria de Santa_Anna ficam algumas questões como: qual a
origem dos nomes adotados por seus pais que, além de diferentes entre si, é diferente do dela,
se compreendermos que Santa_Anna é um sobrenome. Com a conquista da liberdade, muitos
escravizados procuraram trocar seus nomes, sobrenomes e até mesmo criá-los a partir de sua
historicidade. Uma das possibilidades de compreender esses sobrenomes é com base nessa
perspectiva, como também de uma libertação gradual dentro da família de Maria de
Santa_Anna.
Encontramos, também, no documento, o casal José Antunes e Maria Antunes, ele
africano, e ela de Montevidéo, que no registro informa ser um bairro de Mogi Mirim. Ambos
são lavradores e libertos; entretanto, o declarante do nascimento da filha do casal foi José
Bernardes Gonçalves, apesar de esse não ter escravizados em seu nome. Isso nos faz questionar
o porquê de ele ser o declarante, mas compreendemos que existem algumas possibilidades sem
ser a relação escravista70.
Por fim, há o caso de Vicencia, natural da Penha, lavradora e solteira, escrava de
Francisco de Oliveira Cintra, e filha de José e Silveria, libertos71. Em uma análise de 166
registros de nascimento constam alguns informes sobre pessoas libertas, bem como casos de
cartas de liberdade nos Livros de Notas da Vila, que serão discutidos no terceiro capítulo. Esses
dados possibilitam perceber que uma mobilidade existia e que, em certa medida, foram
apontadas pelos registros públicos. Apresentamos esses casos de libertos para mostrar as
diferenças e as possibilidades presentes nessa região, mesmo que pequenas. Apesar de só
aparecerem como dados nesse momento, eles nos dizem que existia a interação entre
escravizados, senhores, libertos e livres, entre outros.
Diante das diversas realidades na Vila da Penha, cujo discurso oficial afirma não ter
havido a presença de mão de obra escravizada nem relações escravagistas profundas, pudemos
perceber que a escravidão se desenvolveu na região como nas demais localidades de São Paulo,
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com a expansão do café no Oeste Paulista. Dessa forma, houve relações tendo como base social
e econômica a escravidão negra. Quanto aos casamentos e à construção de famílias escravas, a
documentação evidencia que, nesse ambiente, puderam existir gerações de famílias negras que
de alguma forma deixaram suas marcas na cidade.
Em verdade, tanto do ponto de vista dos escravos, como da perspectiva dos
senhores, identificam-se condições propícias a esse desenvolvimento, [de
casamentos] pois a família escrava [...] provavelmente ajudou muitos cativos
a conservar sua identidade e a lidar eficazmente com as pressões psicológicas
da escravidão. Porém, ao mesmo tempo, ela forneceu aos proprietários das
plantations um poderoso instrumento de controle social. (SLENES apud.
MOTA, 1988, p. 139)

Apesar de terem havido casamentos realizados na matriz, seja na Vila da Penha ou fora
dela, somente 35 casais constam registrados como casados legalmente; quanto aos demais
casais, não é informado o local do casamento, ou são mães solteiras. A despeito dos poucos
casamentos realizados na Igreja, não devemos subestimar a importância e relevância da família
escrava, quer os parceiros fossem casados legalmente ou ritualmente.
a ausência de casamentos na igreja não é de modo algum uma medida da
realidade escrava e da habilidade dos cativos em criar e manter laços de
afeição, associação e sangue que tivessem significado efetivo e permanente
em suas vidas. (SCHWARTZ, 1985, apud. MOTA, 1988, p. 141-142)

Partindo para o fim da análise dos documentos ora selecionados, temos o caso que
julgamos interessante apresentar, além dos já expostos, uma vez que nos levanta dúvidas, bem
como possibilidade de continuidade da história desses sujeitos na condição de escravizados.
A personagem que nos chamou a atenção foi Escolástica, que aparece aqui como mãe
de uma criança de sexo feminino em 18/02/1878, casada com Joaquim na Vila da Penha, ambos
lavradores. Não temos informações sobre a naturalidade de Joaquim nem de seus pais, mas
Escolástica é filha de Lourenço e Honória, e todos eles são escravos de Francisco José Cardoso
Ribeiro72. Escolástica apareceu nas certidões de óbito da Vila da Penha73 como falecida em
21/02/1879, aos 25 anos, morte causada por “tétano proveniente de estrepada num pé”.
Diferentemente de como aparece no registro de nascimento de seu último filho, nessa certidão
temos a seguinte descrição; “era lavradora, denominada de Nação, casada com Joaquim também
de Nação”. É informado que ela deixou três filhos: Benedito, de seis anos; Benedita, de quatro
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anos; e Sebastiana, de um ano e meio, entretanto, acreditamos que Sebastiana iria fazer um ano,
já que o casal registrou, em fevereiro de 1878, uma criança de sexo feminino. No documento
consta que ela foi sepultada no cemitério da paróquia que acreditamos ser a da Matriz Nossa
Senhora da Penha, localizada hoje no centro da cidade74. Sua trajetória apresenta uma das
possibilidades e realidades da vida escrava na região, a presença de família extensa, composta
por pais, filhos e avós maternos, no caso, todos pertencentes a um mesmo proprietário e a
fragilidade dessas relações devido à situação de escravizado e de insalubridade em seu meio.
Partindo para as reflexões sobre o registro de óbitos da cidade, na análise dessas
certidões encontramos ainda três casos que nos interessaram. São eles: o de José, 30 anos,
nascido na Penha, filho de José Casange75 e Maria, todos escravos de Francisco da Rocha
Campos. José deixou sua esposa, Rita, natural da Penha, e dois filhos: Joaquina, de seis anos, e
Catharina, de quatro anos76. José acabou sendo interessante para nós devido ao fato de no
registro de óbito ser informado que ele nasceu em 1848, o que indica que ele foi uma das
crianças que nasceram com o início do escravismo na região de Itapira, e por ele ter o nome do
pai, José, reafirmando os estudos de Gutman (1976), que percebeu na prática dos escravizados
a escolha de nomes de familiares, como de tia, tio, avós, para batizar seus filhos. Mas nesse
caso, José recebeu o nome do próprio pai, nos remetendo também ao registro de número N.
781, da ingênua Joaquina, nascida em 25/12/1879, filha de Joaquim, africano, e de Anna,
oriunda de Minas.
Outro caso refere-se a Francisco, 30 anos, solteiro, sem informações de seus pais,
asfixiado no Rio da Penha em 12/01/1879, conforme consta no documento nos seguintes
termos: “Em o Rio do Peixe em frente à casa da Fazenda de David José Pereira da Silva
[proprietário de Francisco] deste distrito faleceu asfixiado na água daquele Rio”. Esse caso
chama a atenção, pois Francisco foi assassinado na frente da fazenda do seu próprio senhor, o
que nos leva a pensar sobre os possíveis instabilidades e violências que podiam fazer parte dessa
vivência na Vila da Penha77. Observamos que Francisco, diferentemente de José, não é descrito
como natural da Vila, mas ambos morreram jovens, com a mesma idade. Outros casos de
assassinatos envolvendo escravizados e brancos são apresentados na série Escravidão em
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Itapira78 como também no livro póstumo de Mandato, já mencionado anteriormente,
demonstrando existir consideráveis mortes de forma violenta.
Por último, temos o falecimento de Lucinda, que destacamos por termos encontrado
momentos de sua vida registrados nos demais documentos da Vila da Penha. Lucinda, 40 anos,
natural de Mogi Mirim, casada com João, lavrador, ambos escravos de Albano Leite da Cunha
Canto. Ao falecer, ela deixou um filho de nome Honorio, de dois anos79, mesma criança
registrada em 07/12/1877. No registro de nascimento de Honorio consta que João e Lucinda
são naturais de Mogi Mirim, ele, lavrador e filho de Maria Rita; ela, cozinheira e filha de
Domingos e Celestina. Esses registros ressaltam, para além da existência de famílias escravas,
as possibilidades de casos que famílias negras escravizadas vivenciavam, dentro do sistema
escravista. No registro de nascimento não somos informados se estes eram casados, mas ambos
vieram de Mogi Mirim e são propriedades do mesmo senhor, nos levando a acreditar que vieram
juntos devido à sua condição de casal.
Essas certidões foram retiradas de um mesmo livro de óbitos em que consta a morte dos
demais moradores da Vila, em sua grande maioria livres, mas todos, escravizados ou não, eram
sepultados no cemitério da paróquia. Isso nos surpreende, visto que poderiam ter locais
diferenciados para o sepultamento dos escravizados, apesar de que, se os escravizados se
casavam na igreja, a presença deles não era negada nesse ambiente, como afirmado por Alberto
Sartorelli (2016) no primeiro capítulo.
Partindo para os registros de casamentos, ainda nesse mesmo dossiê, de todos os
casamentos levantados por Jácomo Mandato e realizados na Vila, conseguimos selecionar
quatro, sendo dois de escravizados e outros dois de casos interessantes80 sobre os quais
explicaremos a seguir. Esses registros começam em 1876 e vão até 1881, no entanto, não
encontramos nenhum casamento dos que foram citados nos registros de nascimento já
analisados. No que se refere a isso entendemos que os documentos de uniões realizadas na
Matriz devem estar na própria Matriz Nossa Senhora da Penha, não fazendo parte do recorte
desse livro de 1876 a 1881.
O primeiro registro de casamento que encontramos foi o de Francisco, 19 anos, natural
de Ouro Fino (MG), lavrador, sem informações sobre os pais, casado com Maria, 21 anos,
78
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natural de Caldas (SP), também sem informação sobre os pais. Maria foi mãe de três crianças:
Lourença de quatro anos; Benedito, de dois anos; e Quintiliano, de quatro meses — todos
ingênuos, pelos cálculos. Francisco e Maria se casaram na Igreja Matriz de Penha do Rio do
Peixe e eram escravos de Pedro de Almeida Lara81, o qual foi o declarante no cartório do
casamento. Podemos perceber mais uma vez as diversas possibilidades de construção de família
escrava e de suas reorganizações, não nos esquecendo de que essas eram também as
possibilidades dentro da escravidão que os acompanhava.
Seguindo a ordem dos registros, temos o caso de Maximiano Honorio Gomes, morador
da Penha, lavrador, natural de Santo Antonio de Jacutinga, 19 anos, filho natural de Luiza,
solteira, falecida, que foi escrava de José Honorio Gomes. Maximiano casou-se com Gertrudes
Lopes da Conceição, moradora da Penha, lavradora, 13 anos, solteira e filha de Anna Lopes da
Conceição. Esse registro nos chama a atenção, pois Maximiano tem o mesmo nome e
sobrenome do proprietário de sua mãe, o que sugere algumas hipóteses, entre elas, a de que ele
era filho de José Honorio Gomes, apadrinhado por este ou um liberto que adotou os nomes do
senhor de sua mãe. O casamento aconteceu no ano de 1876 e Maximiano, com 19 anos, não
tinha possibilidade de ser filho de ventre livre, mas pôde, a partir dos meios viáveis desse
período, mudar a perspectiva de seu futuro tanto com o uso dos nomes do proprietário de sua
mãe como com o casamento que compreendemos ser com uma mulher branca, mas que não
tinha pai.
Mais um caso peculiar é o de Victorino Correa Alves Marzagão, 69 anos, liberto, natural
de São Sebastião82, filho natural de Catharina Maria. Victorino casou-se com Custodia Maria
de Jesus, 50 anos, livre, natural de Santa Anna de Sapucai, viúva de Domingos Antonio de
Aguiar, filha de Antonio Joaquim da Luz e Anna Bernarda, e mãe de dois filhos: Sebastiana e
Silvestre, os dois com seu falecido marido. Apesar de não ser comum existir nesse período
casamentos entre pessoas de condições sociais diferentes, como a de um liberto e uma livre,
tais uniões não eram proibidas, como foi afirmado no início, com base na obra de Mota (1988).
Percebendo as idades mencionadas nessa união, compreendemos que, independentemente da
idade, a união por meio de um casamento era necessária para algumas mulheres, e o status de
estar casado com uma pessoa livre era uma das formas de se afastar da origem escrava.
Na pesquisa realizada por Marcelo Pinto (2018), conforme foi mencionado
anteriormente, somos levados a compreender essas relações e as de compadrio como formas de
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contribuir para um futuro melhor para esses escravizados ou libertos visto o status que essas
relações podiam trazer, a possibilidade de conquista da liberdade, assim como a melhora de sua
condição social. “O parentesco ritual como o casamento, o compadrio, pode revelar-nos
elementos relativos às expectativas dos cativos diante da família, que não são percebidos através
de parentesco consanguíneo” (ROCHA, 2004, p. 121 apud. PINTO, 2018, 67). Nesses dois
casamentos que encontramos registrados, há possibilidade de construir uma trajetória de vida
distante da memória da escravidão, ao menos, momentaneamente83.
Ao contrário do parentesco formado pelos laços de sangue, o espiritual é fruto
de uma escolha. A escolha trata de vínculos importantes na trajetória de vida,
que abre caminhos, para que, uma parte empobrecida da sociedade eleja seus
parentes que são pertencentes a outros estratos sociais de camadas superiores.
(PINTO, 2018, p. 77)

Por fim, há o casamento de Nicoláo de 24 anos, natural do Rio de Janeiro, pais não
informados, e Victoria 24 anos, filha de Jeremias e Ana, escravos de José Theodoro Garcia
Leal. O casal, Nicoláo e Victória são propriedades de Francisco José Cardoso Ribeiro. No
registro de nascimento, consta Francisco José Cardoso Ribeiro como proprietário de alguns
escravos, e Victoria como natural de Mogi Mirim e mãe da ingênua Eduarda em 13/10/1877.
Esse casamento foi realizado em 26/02/1878, menos de um ano após o nascimento da filha de
Victoria, documento no qual ela consta como sendo solteira e lavradora84.
Diante dessas informações apresentadas, fica evidente que a família escrava não se
reduzia ao modelo nuclear, mas era também extensa, com avós, primos e tios, aumentando,
assim, os laços para além do modelo idealizado e convencional (MOTA, 1988, p. 136), e
aumentando também as ligações e trocas entre eles. Tendo em vista isso, consideramos como
uma possibilidade analisar as práticas de ligação familiar, como o caso de Joaquim e Ana que
deram à sua filha, nascida em 1879, o nome de Joaquina. A escolha desse nome nos remeteu à
possibilidade de se construir uma ligação entre o pai e a filha, um laço afetivo que lembraria
para essa criança sua origem familiar. A constituição de famílias extensivas “formadas pelo
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mínimo de três gerações”, como presente em Itapira, “demostra a solidificação do parentesco
no tempo” (FRAGOSO & FLORENTINO, apud. MOTA, 1988, p. 155).
Contudo, não devemos perder de vista o ambiente violento em que essas famílias se
constituíam, pois elas se tornavam meios de lucro e dominação de seus senhores,
independentemente das condições físicas que eles vivenciavam. Complementamos essa
constatação com a reflexão de Angela Davis, quando esta analisou a condição das mulheres
negras e das famílias negras durante a escravidão nos Estados Unidos.
Os abusos especialmente infligidos a elas [escravizadas] facilitavam a cruel
exploração econômica de seu trabalho. As exigências dessa exploração
levavam os proprietários da mão de obra escrava a deixar de lado suas atitudes
sexistas ortodoxas, exceto quando seu objetivo era a repressão. Assim como
as mulheres negras dificilmente eram “mulheres” no sentido corrente do
termo, o sistema escravista desencorajava a supremacia masculina dos
homens negros. Uma vez que marido e esposa, pais e filhas eram igualmente
submetidos à autoridade absoluta dos feitores, o fortalecimento da supremacia
masculina entre a população escrava poderia levar a uma perigosa ruptura na
cadeia de comando. Além disso, uma vez que as mulheres negras, enquanto
trabalhadoras, não podiam ser tratadas como “sexo frágil” ou “donas de casa”,
os homens negros não podiam aspirar a função de “chefes de família”, muito
menos à de “provedores da família”. Afinal, homens, mulheres e crianças
eram igualmente “provedores” para a classe proprietária de mão de obra
escrava. (DAVIS, 2016, p. 20)

Nossa proposta foi apresentar esse ambiente para além dos ditos “barões do café” e de
imigrantes, apresentando assim mulheres e homens negros escravizados nessa terra, os quais
desenvolveram múltiplas relações entre si e com os demais sujeitos dessa região. Pudemos
perceber que, mesmo não existindo indícios de violência direta, o ambiente que se formava,
além de agrário, era visivelmente controlado pelos senhores de café. Conseguimos levantar,
dentro do dossiê analisado, a existência de no mínimo 19 fazendas na Vila da Penha no período
estudado. Ainda não sabemos se todas eram de plantio de café, mas acreditamos que todas eram
voltadas a uma produção agrária.
No próximo capítulo iremos analisar as cartas de liberdade, alforria e contratações de
serviços envolvendo mulheres e homens escravizados e dois casos de contratação com
imigrante e brasileiros. Todos os documentos são da segunda metade do século XIX em que
apresentam diversas situações que desenham a Vila da Penha em interação, movimentos de
escravizados, libertos, imigrante e brancos nesse território.
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CAPÍTULO III – Caminhos para a liberdade; alforrias e contratos de serviços de
mulheres e homens negros na Vila da Penha.
Encerrada a análise sobre os registros do primeiro dossiê que tratou sobre nascimentos
de ingênuos, casamentos e óbitos na Vila da Penha, nesse momento da pesquisa
desenvolveremos análises com base em alforrias produzidas no século XIX dessa mesma
região.
Nas décadas de 1870 e 1880 observamos a ocorrência de negociações da liberdade dos
cativos por alguns senhores, visto o movimento abolicionista crescente, a organização política
de mulheres e homens negros escravizados, assim como o movimento internacional em relação
ao capitalismo e à escravidão. Com isso, os senhores “sentiram a necessidade de negociar a
liberdade com seus cativos no intuito de manter algum tipo de dominação e até mesmo de
assegurar a ordem nas senzalas” (SILVA, 2013, p. 329-330).
Pesquisadores oitocentistas perceberam, para diferentes regiões, distintas condutas dos
proprietários de cativos, desde o aumento das alforrias condicionais, até aquelas sem ônus para
o escravizado. Apesar de afirmações de que as alforrias se tornaram raras (RIBEIRO e CUNHA,
2018), principalmente nas grandes propriedades, é necessário analisar de forma qualitativa e
comparativas as alforrias de determinadas localidades, já que o resultado destas informa sobre
a historicidade de cada uma dessas regiões.
Segundo Robert Slenes os negros da cidade do Rio nas últimas décadas da
escravidão sempre tiveram uma chance mais do que razoável de conseguir a
liberdade: nada menos do que 36,1% da população escrava da matricula de
1872-73 recebeu a liberdade até a matricula de 1886-87. Esses 36,1% são
impressionantes se considerarmos que a porcentagem de negros alforriados no
mesmo período na província de São Paulo foi de 11%, na província do Rio de
7,8%, na província de Minas de 5,6%.84. (SLENES, 1976 apud. CHALHOUB
,1990, p. 158)

Apesar das diferenças de condutas entre os proprietários, ora de desespero ora de
flexibilização, compreendemos que essas medidas eram formas de ao menos assegurar a ordem
e hierarquia da sociedade diante da nova conjuntura política e maior interferência do Estado.
Encontramos em meio aos Livros de Notas da Vila da Penha, registros de compra e
venda de escravos (1862 a 1886), de imóveis, como também cartas de liberdade e contratos de
serviços — tanto de libertos como de livres e imigrantes. Estes foram transcritos dos Livros de
Notas por Jácomo Mandato e, por meio do levantamento realizado por ele, encontramos 11
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documentos que nos interessaram, sendo 6 casos de alforria e 5 de contratação de serviços, os
quais analisaremos mais a diante.
Todos os casos, com exceção de dois nos quais não consta data, são da metade do século
XIX, período significativo quando pensamos escravidão e alforria, visto a proximidade do
movimento abolicionista no Brasil e o fim do comercio de africanos para o país85. Apesar de
poucos casos existentes até o momento desta pesquisa, existem peculiaridades interessantes
para refletir sobre a localidade da Penha do Rio do Peixe, que dialogam com o momento
nacional, como a mentalidade da sociedade escravista oitocentista. No dossiê, há um total de 6
alforrias, que correspondem a 12 sujeitos que vivenciaram a escravidão, com diversas
realidades, desde cativos que ganharam a liberdade em conjunto, sem possuir vínculos
consanguíneos, como o caso de Francisca e seus dois filhos, Rita e João, que tiveram sua alforria
condicionada a certas condições.
A Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871, além de conceder a liberdade aos filhos de
mulheres escravizadas também regularizou esse processo. As alforrias, nesse momento,
permitiam ao escravizado a formação de pecúlio para a compra de sua liberdade. A lei também
organizava um matricula especial para todos os escravizados existentes no Império, entre outras
medidas.
Heloisa Maria Teixeira (2014), ao analisar a cidade de Mariana, em Minas Gerais, no
século XIX, e Murilo Borges Silva (2013), ao analisar as experiências de liberdade nos anos
finais da escravidão, entre outros pesquisadores, diferenciam as alforrias em três tipos, a partir
da Lei de 1871, em:
i) condicionais — aquelas cujos escravos alcançariam a liberdade mediante
alguma condição, principalmente pagamento em dinheiro ou prestação de
serviços; (ii) incondicionais — sem nenhuma condição explícita; e (iii)
fornecidas pelo Estado, atendendo à legislação abolicionista. (TEIXEIRA,
2014, p. 51)

Neuza Zattar (2012), em seu trabalho de analisar cartas de alforrias condicionais a partir
do agenciamento enunciativo contidos nelas, enfatiza o lugar de contradição que o sujeito negro
tinha nas cartas, como também o lugar de conveniência dos senhores (ZATTAR, 2012, p. 22).
A opacidade da condição de liberdade do sujeito negro na carta de alforria o colocava em um
não lugar, e o senhor mais uma vez no lugar de conforto e controle sobre os negros, assim como
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na hierarquia social e de poder estruturado na sociedade escravocrata. Maria de Fátima Novaes
Pires (2006), ao analisar as cartas de alforrias condicionais na sociedade escravista pontua que,
“servem mais à dissimulação dos interesses senhoriais e à manutenção de suas prerrogativas de
mando e posse do que efetivamente à vontade de cessão da ‘liberdade’. (PIRES, 2006, p. 151)
As alforrias condicionais eram as mais recorrentes na escravidão, tendo diminuído, mas
não deixado de serem constantes mesmo com a aproximação da abolição (TEIXEIRA, 2014).
Com a Lei de 1871, foi possível decretar também:
o fim da revogação da alforria por ingratidão ou por descumprimento das
condições estabelecidas para a liberdade plena e deu aos escravos a
possibilidade de denunciar irregularidades e arbitrariedades concebidas no meio
do cativeiro. Uma vez constatadas as ilegalidades, a Justiça determinaria a
alforria da vítima. (TEIXEIRA, 2014, P. 72-73)

Já as incondicionais, ou seja, gratuitas, aconteciam em menor proporção, em alguns
casos sendo conferidas alforrias aos escravizados com graves enfermidades (TEIXEIRA, 2014,
p. 68). No entanto, no artigo 6º, parágrafo 4º, que trata dos “escravos abandonados por seus
senhores. Se estes os abandonarem por inválidos, serão obrigados a alimentá-los, salvo o caso
de penúria, sendo os alimentos taxados pelo Juiz de Órfãos” (BRASIL, 1871).
Por fim, para as alforrias concedidas pelo Estado era pedido antes a identificação dos
cativos, por meio de uma “matricula especial”. “Art. 8º O Governo mandará proceder á
matricula especial de todos os escravos existentes do Império, com declaração do nome, sexo,
estado, aptidão para o trabalho e filiação de cada um, se for conhecida” (BRASIL, 1871).
A partir da relação de escravos matriculados, estabelecia-se a classificação dos
cativos que seriam beneficiados pela alforria. A lei foi precisa na prioridade a
quem favorecer com a libertação: os membros da mesma família que
pertencessem a senhores diferentes; casais que tivessem filhos nascidos livres
em virtude da lei ou menores de oito anos; cônjuges que tivessem filhos livres
menores de 21 anos; casais com filhos menores escravos; mães com filhos
menores escravos; casais sem filhos menores; indivíduos (mãe ou pai) com
filhos livres; e cativos entre 15 e 50 anos, iniciando-se pelos mais jovens do
sexo feminino até os mais velhos do sexo masculino. Concluída essa etapa, os
recursos do fundo seriam aplicados na compra das alforrias de acordo com o
valor declarado ou arbitrado para cada escravo. (TEXEIRA, 2014, p. 72)

A alforria antes presente de forma costumeira, podendo ocasionar quebra de acordos por
parte do proprietário e seus herdeiros, viu, em 1871, surgir normas para a sua concessão.
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É impressionante constatar como determinada vertente da legislação, legada ao
projeto de emancipação gradual do Estado imperial, tendeu a transformar em
‘direitos universais dos escravos’ determinadas prerrogativas antes comuns às
comunidades mais estruturadas de cativos nas grandes fazendas, que se
transformavam em reivindicações, também universais, nos discursos dos
cativos negociados no tráfico interno. Cito, especialmente, a proibição de
separação de famílias (1869), o direito ao pecúlio e à compra da alforria (1871)
e a proibição do açoite (1886). De fato, esta legislação golpeava de morte o pilar
fundamental sobre o qual se construía a legitimidade da dominação escravista,
ou, melhor dizendo, a ascendência moral dos senhores sobre seus cativos, que
combinava a pedagogia da violência e a capacidade de concessão de privilégios,
associados à figura senhorial. Se os privilégios (ou direitos pessoais) se
tornavam universalmente direito dos cativos, se a violência se tornara
legalmente restrita, toda a ‘economia moral’ da grande fazenda se desarticulava.
(MATTOS, 1998, p. 162-3 apud. SILVA, 2013, p. 342)

Mesmo diante de algumas garantias e da liberdade conquistada, a proximidade com a
escravidão dificultava a mobilização social e espacial do antigo cativo, visto que a ideia de
liberdade, como pontuado por Hebe Mattos (2013), era um atributo do branco, e a escravidão,
um atributo dos negros. Nesse sentido, mesmo libertos os negros não tinham possibilidade
grande de mudança estrutural de suas vidas, a alforria não gerava momentânea liberdade ainda
sendo ela gratuita e garantida pela lei.
No primeiro documento “Testamento de ultima vontade” consta a declaração de Dona
Theodora Maria de Jesus, em 16 de novembro de 1869, na Vila da Penha, na qual ela deixa
registrado o seu desejo de libertar seus quatro escravos após sua morte, e partilhar seus bens
com eles de modo igualitário, como pode-se ler abaixo.
[...] e por ela testadora foi dito que faz este testamento de sua própria e livre
vontade pelo modo seguinte, em primeiro lugar disse que por sua morte deixará
libertos seus escravos Domingos de Nação, Jacintha, Benedito e Felippe sem
condição alguma, em segundo lugar disse que deixava todos os seus bens
constantes de uma chácara nas Lavras, partes anexas, criações e trastes dos ditos
escravos que ficam libertos para ser repartido igualmente entre todos.86

Nessa carta não constam muitas informações dos escravizados nem da proprietária.
Apesar de curiosa, a postura desta não era incomum, isto é, a doação de bens para antigos
cativos, seja por falta de herdeiros seja como uma forma de remissão por parte dos testadores.
Uma das maneiras de os senhores se sentirem bem-intencionados era também através das cartas
de alforrias, tanto pela concessão da liberdade como pelos dizeres postos nela.
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Na carta da senhora acima referida, constam quatro sujeitos: Domingos de Nação,
Jacintha, Benedito e Felippe que, pela descrição, não demostram serem da mesma família, mas
que, a partir de 16 de novembro de 1869, têm seus nomes arrolados em um testamento que
permitiria, após a morte de sua proprietária, a oportunidade de começar um novo momento em
suas vidas não só como libertos, mas também como proprietários dos bens que Theodora Maria
de Jesus deixara para que fosse dividido igualmente. Apesar de não termos condições nesse
momento de saber como se desenrolou a vida de Theodora Maria e de seus escravizados, os
bens deixados era uma forma de eles assegurarem suas condições de libertos, como também de
garantirem qualidade de vida e independência financeira e emocional da antiga senhora ou de
algum outro que pudesse fazer as vezes de proprietário, considerando a estrutura escravista em
que ainda viviam.
Entre os escravizados de Theodora temos o Domingos de Nação, que traz em seu nome
a proximidade com os reinos e nações africanas, muito comum no Brasil já que o comércio de
mulheres e homens negros durou até 1850. O termo nação também foi usado para adjetivar
escravizados públicos existentes no período colonial e imperial. Esses escravizados eram
chamados de “escravos da nação” ou “escravos nacionais” e trabalhavam para os
estabelecimentos e obras públicas87. Robert Slenes (2011), ao falar do número de africanos
durante toda a primeira metade do século XIX observa que:
Herbert Gutman achou significativo que a maioria dos escravos norteamericanos na época da Abolição estavam a apenas três ou quatro gerações de
seus ancestrais africanos. Ora, na sua maioria os escravos em Campinas, mesmo
em 1888, estavam muito mais próximos no tempo às fontes africanas de sua
cultura. (SLENES, 2011, p. 80)

Observamos essa proximidade também para o caso de escravizados em Itapira, já que,
além de Domingos de Nação, encontramos outros africanos e negros com indícios dessa
proximidade com o continente africano, ao analisar os registros de nascimento de ingênuos no
capítulo anterior. Não encontramos o nome de Theodora Maria, nem de seus escravizados
citados nos documentos anteriores, mas essa carta apresenta uma das possibilidades existentes
no contexto da escravidão presente na Vila da Penha.
Já a próxima alforria declarada por Antonio Jacintho Alves deixaria liberto seu escravo
José Crioulo, de 40 anos, somente após sua morte, como descrito abaixo.
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Publica forma, Carta de liberdade causa morte. Digo eu abaixo assinado
Antonio Jacintho Alves que entre os mais bens que sou senhor e possuidor
bem assim o [sou] senhor de um escravo de nome José Crioulo, de idade
quarenta ano mais ou menos, solteiro, de cor mulato, com defeito no braço
esquerdo, o qual o houve por compra feito de Joaquim José Pacheco, e de cujo
escravo o deixo liberto por minha morte em minha terça em remuneração do
bom serviço e cuidado que me tem prestado, e assim atendendo a caridade, a
constância e humildade com que o mesmo escravo José tem usado em minha
vida, resolvi a liberta-lo pelo meu falecimento o que em minha terça o deixo
tanto como se fora nascido de ventre livre, e por ser esta a minha espontânea
vontade, livre de constrangimento de pessoa alguma mandei passar a presente
carta de liberdade causa morte e pesso a Sua Magestade Imperial que o dê a
esta inteiro valor como se fosse escritura pública e por eu não saber ler e nem
escrever pedi a quem está por mim passasse e a meu rogo assinasse. Monte
Sião dezoito de abril de 1871. [...] Nada mais se continha em dita carta de
liberdade da qual bem e fielmente para aqui extrai a presente publica forma, a
qual vai em tudo certo e conforme o próprio original no qual me reporto em
poder do apresentante Pedro Antonio de Lima, do que dou fé. Penha, 20 de
setembro 1871. Eu Bento José d’Oliveira Rocha, escrivão a escrevi, conferi e
assino em público e raso. Em testº de verde. Bento José de Oliveira Rocha.88

Pelo que pudemos compreender, José Crioulo era o único escravizado que Antonio
Jacintho Alves possuía, e provavelmente o auxiliava em sua vida cotidiana dentro de casa, já
que o escravizado foi descrito “com defeito no braço esquerdo”, e pela afirmação de que “em
remuneração do bom serviço e cuidado que me tem prestado, e assim atendendo a caridade, a
constância e humildade com que o mesmo escravo José tem usado em minha vida, resolvi a
liberta-lo pelo meu falecimento”. Essa decisão e declaração de Antonio Jacintho remete-nos a
uma relação menos conflituosa, mas não sem manutenção do poder e definição dos lugares
sociais dessa sociedade.

a liberdade condicional configurou-se em uma importante “política
abolicionista de domínio”, pois possibilitou a emancipação dos escravos de
forma gradual permitindo que a classe proprietária tivesse controle sobre esse
processo. (SANT’ANNA, 2005, apud. SILVA, 2013, p. 339)

Algo que nos chama a atenção nesse documento é o nome do escravizado, José Crioulo,
e que sua cor é descrita na carta como “mulato”. Segundo Hebe Mattos “a designação ‘crioulo’
era exclusivamente de escravos e forros nascidos no Brasil” (MATTOS, 2013, p. 42) e
“mulato”, sendo o mesmo que “mestiço” havendo, na etimologia da palavra, uma origem
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quimbundo. Isso é interessante, pois a origem de José é falada de alguma forma, a partir do
olhar de Antonio Jacintho e da ideologia racializada presente no Império.
Há, também, em meio aos documentos, um alvará de liberdade referente ao escravizado
José Moleque, nos seguintes termos:
O doutor Pedro de Alcantara Peixoto Miranda Veras, Juiz de Orfãos nesta
cidade de Mogi Mirim e seu Termo. Faço saber aos que esta virem, que
havendo o escravo José Moleque, de cor preta, de 53 anos de idade, casado
com Rita africana, de serviço de lavoura, matriculado na Agencia da
Colletoria da Vila da Penha do Rio do Peixe, a 16 de setembro de 1872 sob os
números 557 de ordem da matricula geral e 3 da relação apresentada,
pertencente a herança do finado Capitão Delfino José Teixeira exibido neste
Juizo a quantia de duzentos mil reis, importância pela qual fora avaliado nos
autos de inventario do mesmo finado Teixeira, nos termos do artigo 4º dois da
lei numero 2040, de 28 de setembro de 1871, foi declarado livre em despacho
desta data. E para constar onde lhe convier mandei passar esta Carta de
Alforria por mim assinada. Mogi Mirim aos 18 de março de 1876. Eu Esequiel
Boeno de Campos primeiro escrivão de órfãos o escrevi. Pedro de Alcantara
Peixoto Miranda Veras. Nada mais continua e nem declarava dita Carta de
Liberdade que para aqui fielmente transcrevi, a cujo original reporto em mão
do próprio libertado José Moleque, que a seu rogo assina João Barbosa Boeno.
Vila da Penha 22 de maio de 1876. Eu João Baptista de Assis Gloria escrivão
que o escrevi.89

Nessa carta temos a efetivação da alforria de José Moleque após a morte do Capitão
Delfino José Teixeira. José tinha como sobrenome a designação de Moleque, que faz alusão à
sua proximidade africana, tanto de origem como de memória, como também é enfatizada a sua
cor “preta” que “até a primeira metade do século [XIX], referia-se preferencialmente aos
africanos” (MATTOS, 2013, p. 42). Apesar de o documento não estar enquadrado na primeira
metade do século XIX, acreditamos que essa informação reafirma a proximidade maior de José
com sua memória africana.
José Moleque é casado com Rita, definida como africana, mas não como escrava. Ele,
por sua vez, trabalhava no serviço de lavoura e é o único que aparece como casado e tendo a
definição de sua função, provavelmente por ter pertencido a um senhor de escravos com mais
recursos, proprietário de lavoura — o que também explicaria a sua situação civil, considerando
a maior possibilidade de casamentos em planteis maiores.
Essas informações de José Moleque e sua esposa, de José Crioulo e dos demais são
interessantes para pensarmos a presença negra africana e gerações muito próximas dos povos
africanos, algo que não é esperado quando pensamos em São Paulo e no seu interior, mas
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principalmente a Vila da Penha. Tal ocorrência também abre possibilidade de refletirmos sobre
o que aconteceu com essa memória africana moldada pela escravidão em nossa região.
Em uma das escrituras de liberdade está registrado o caso de Eva, muito intrigante para
nós, pois ela era escravizada de José Luiz de Godoy, seu tio, que a definiu como “branca”.

Saibam quantas esta virem que no ano de nascimento de nosso senhor jesus
cristo de 1876 aos 16 dias do mês de abril do dito ano, nesta vila da Penha em
meu cartório, de volta da casa de José Luiz de Godoi, distante desta vila um
quarto de legoa, onde eu escrivão a seu chamado ali fui para passar a presente
escritura e sendo ali presentes as testemunhas [...] perante as ditas
testemunhas, primeiro perguntei ao dito José Luiz de Godoy, que se achava
enfermo, se me conhecia, respondeu-me que conhecia-me desde que para esta
vila eu escrivão vim, perguntei-lhe se era verdade o ter-me mandado chamar
para passar uma escritura, respondeu-me que sim e que era para dar liberdade
a sua escrava de nome Eva, pois a tinha criado com amor, que nunca lhe deu
uma sipoada, pois que a reconhecia como sua sobrinha filha de seu irmão
Francisco e que não queria morrer e deixar ela cativa e que embora sua mulher
não quisesse concordar com isso, ele o quer e é de sua vontade e que por isso
a considera liberta como se fosse de ventre livre, [...] e por José Rodrigues da
Silva me foi presente a certidão de matricula de dita Eva com a qual mostra
ter sido matriculada nesta vila em 24 de setembro de 1872, pelo modo seguinte
Eva cor branca, idade 18 anos, solteira filha de Olalia, boa aptidão, cozinheira,
matriculada sob o numero 1220 na matriculo geral e 2 na relação [...]90

O caso de Eva, como os demais casos apresentados, aponta tipos de relações presentes
na escravidão, em diversos níveis, seja de benevolência, econômica ou afetiva, entre senhores
e escravizados e o meio em que viviam. A carta de alforria da escravizada encaminha uma
questão pouco vista e trabalhada na historiografia da escravidão, que nos surpreende em meio
aos documentos encontrados. Por Eva ser uma escravizada branca, coloca alguns
questionamentos como: é por Eva ser branca que ela nunca levou “uma cipoada”? Ou até
mesmo a conquista de sua alforria, mesmo diante da discordância da esposa de José Luiz.
Temos nessa carta a informação sobre os pais de Eva e o reconhecimento do tio, mas
pelo que foi compreendido, não há o reconhecimento do pai. Além disso, sua mãe continuava
e continuaria na condição de escravizada da família Godoy, uma conjuntura familiar
complexa91.
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Diante dessa carta de alforria lembramos da pesquisa de Hebe Mattos em que a autora
elucida as classificações de cor para a população negra na Colônia e Império e discorre sobre o
“pardo”. A autora não fala sobre escravizados brancos, mas apresenta a estruturação racial
presente no XIX, que permite pensarmos as possibilidades a que Eva teria acesso e poderia
alcançar, não só na condição de liberta, mas também como detentora da cor da liberdade.
A representação social, que separava homens bons e escravos dos “outros”,
tendia, assim, a se superpor, pelo menos em termos ideais, a uma hierarquia
racial que reservava aos pardos livres, fossem ou não efetivamente mestiços,
essa inserção intermediária. Desta forma, o qualificativo “pardo” sintetizava,
como nenhum outro, a conjunção entre classificação racial e social no mundo
escravista. Para tornarem-se simplesmente “pardos”, os homens livres
descendentes de africanos dependiam de um reconhecimento social de sua
condição de livre, construído com base nas relações pessoais e comunitárias que
estabeleciam. Mesmo que a prática, por diversas vezes, não correspondesse à
representação, a cor da pele tendia a ser por si só um primeiro signo de status e
condição social para qualquer forasteiro. Limitava, assim, não só as
possibilidades de mobilidade social, mas também de mobilidade espacial dos
forros e de seus descendentes, que permaneciam ameaçados pela possibilidade
de reescravização. (MATTOS, 2013, p. 42-43)

Diante dessas informações, Eva teria consideráveis possibilidades de ascender
socialmente, já que na estruturação do racismo no Brasil ela não estaria aos olhos dos demais,
marcada pela escravidão.
A carta de liberdade de Belmiria, é muito interessante, pois é a primeira carta que retrata
a compra da liberdade de forma parcelada, tendo o pagamento sido iniciado com uma entrada
de 150 mil reis, como segue abaixo:
Eu Joaquim Preto de Godoy, residente no [Destrito] da vila de Socorro,
declaro que concedo liberdade a minha escrava Belmiria, entrando ela com
seu valor que são 850 mil reis e declaro mais que nesta data já recebi em conta
da referida quantia 150 mil reis, por isso concedo licença a dita escrava
Belmiria para recorrer a caridade publica afim inteirar o restante que são 700
mil reis; declaro mais que as partes que coube por herança a meus filhos
Manoel e Anna em dita escrava Belmiria, me sujeito a paga-las e por isso é
que concedo a liberdade pela quantia a cima declarado; e por ser verdade
mandei passar a presente que por eu não saber escrever a meu rogo assina-se
Francisco Gomes d’Azevedo, com as testemunhas abaixo assinadas. Socorro
19 de setembro de 1876. Assino a rogo do senhor Joaquim Preto de Godoy
Francisco Gomes d’ Azevedo. [...] Eu Torquato José d Oliveira Campos
escrivão interino o escrevi e assino em público e raso. Em testemunho da
verdade, estão sinal. O escrivão interino Torquato José d Oliveira Campos.
Está selado com 200 reis em uma estampilha. Nada mais continha dita carta
de liberdade que aqui fica fielmente lançado, a cuja original reporto em mão
do apresentante que assina está sendo a seu rogo por não saber escrever,

75

Vicente Pires Arruda. Vila da Penha em meu cartório aos 21 dias do mês de
outubro de 1876. Eu João Baptista d’Assis Gloria escrivão o escrevi.92

Não conseguimos descobrir se Belmiria conseguiu os 700 mil reis que faltavam para a
efetivação de sua liberdade nem como foi esse processo de recorrer à caridade, mas percebemos
mais uma forma diversa de conceder liberdade a um escravizado. Nessa carta não consta a
informação do porquê dessa concessão, mas sabemos que nesse contexto as formas de
liberdades também eram maneiras de conter a insatisfação dos escravizados.
Além das fugas e insurreições, a liberdade podia ser obtida, ainda, através da
criatividade, da inteligência e do azar. Alguns procuram aproveitar conjunturas
favoráveis ... Outros ... esfalfavam-se em serviços extras e depositavam suas
economias, de tostão em tostão, na caderneta da Caixa Econômica. Outros ...
mais confiantes na boa estrela do que em cadernetas, arriscavam as economias
em bilhetes de loteria e sonhavam com o prêmio da liberdade. Outros ainda,
recorrem a expedientes ilícitos, como o roubo, ou espremem o cérebro em
complicados planos. (SILVA, 1989 apud. PIRES, 2006, p. 157)

Insatisfações no que diz respeito à condição de escravizado foram expressas
principalmente na metade do século XIX, período em que as tensões abolicionistas estavam
mais presentes (SILVA, 2013, p. 337).
No próximo documento, há o registro da liberdade de João Mulato, que teve parte de
sua alforria paga por Sabino Soares de Lemos, e ficava o dito escravizado na obrigação de pagar
a outra parte para assim receber sua carta de liberdade.
Recebi do senhor Sabino Soares de Lemos, a quantia de um conto e trinta mil
reis em conta da alforria do meu escravo João Mulato, ficando o restante para
o dito meu escravo me dar, e logo que receba passarei a Carta de Liberdade,
Santa Isabel 7 de julho de 1877 – José Bonifacio Bueno da Costa. Está selado
e inutilizado pelo mesmo Costa. Testemunha Doutor José Belisario de Lemos
Cordeiro – Idem Francisco Ribeiro da Fonseca. Nada mais continha dito
documento que para aqui fielmente transcrevi de próprio original do que dou
fé e reporto em mão do apresentante João Eofrosino Santiago. Eu digo Vila
da Penha em meu cartório aos 21 dias do mês de setembro de 1877. Eu João
Baptista d’Assis Gloria escrivão que o escrevi e assino.93

João Mulato conseguiu 130 mil reis de Sabino Soares de Lemos, para pagar parte de sua
alforria ao seu senhor, José Bonifácio Bueno da Costa. Apesar de não sabermos como se
desenrolou esse caso temos uma situação comum na escravidão, que é o empréstimo de dinheiro
para a compra da liberdade ou parte da liberdade pelo escravizado. Pelo que pudemos
92
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compreender, não existe concordância entre Lemos e Costa, o que não nos sugere uma relação
conflituosa, visto que:
pelo artigo 3º, parágrafo 9º, a Lei nº 3.279 passou a permitir a liberalidade direta
de terceiro para a alforria do escravo. A Lei do Ventre Livre não era clara em
relação a essa possibilidade, mas permitia que o escravo formasse pecúlio com
doações. A proibição só foi explicitada no Regulamento de 1872, numa
tentativa de preservar os senhores da intervenção de seus inimigos, ou ainda de
pessoas diretamente interessadas na alforria de um escravo. (TEIXEIRA, 2014,
p. 80)

Esse caso também sugere que João Mulato era um escravizado com contatos e
articulado, pois não teria conseguido os 130 mil de Lemos se não tivesse uma forma de
conquistar o restante do valor. Belmiria e João aproveitaram duas brechas existentes naquele
momento para a conquista de suas liberdades. Além disso, os dois casos demonstram indícios
de que negociações entre senhores e escravizados também existiam na região.
Há, agora, uma carta de liberdade concedida, envolvendo a escravizada de nome
Francisca e seus dois filhos: Rita, de 10 anos, e João, de 6 anos é possível que João seja um
ingênuo. O fato de o senhor de Francisca conceder liberdade a ela e aos filhos Rita e João, ainda
que condicionada, deve-se ao fato de que a Lei do Ventre Livre 1871, embora afirmasse que
considerava livre todos os nascidos de mulher escrava a partir daquela data, estabelecia que
essas crianças ficassem aos cuidados dos senhores até os 21 anos de idade ou seriam entregues
ao governo. Ou seja, até que João atingisse a idade de 21 anos, competia a ele, José Manoel
Soares, libertar a criança.
Saibam quantos esta virem que no ano do nascimento de nosso senhor Jesus
Cristo de 1877 aos 15 dias do mês de dezembro do dito ano nesta Vila da Penha
em casa de morada de José Manoel Soares onde eu escrivão a seu chamado fui
vindo, sendo aqui presente o dito José Manoel Soares, conhecido de mim
escrivão do que dou fé, e perante as testemunhas ao diante nomeadas, por ele
foi dito que é senhor e possuidor de uma escrava de nome Francisca e seus filhos
de nome – Rita e João, é de sua livre vontade que por seu falecimento sejam
libertos condicionalmente a saber, Francisca, cor fula, idade 25 anos, solteira e
seus filhos Rita idade de 10 anos, cor parda e João idade de 6 anos cor parda,
com a condição, Francisca servira suas filhas de nomes, Dona Anna Carolina
Soares do Prado e Dona Cezarina Soares do Prado e por tempo de 4 anos a
contar a data de seus falecimentos digo falecimento dele dito Soares, e os dois
filhos de Francisca acima declarado ficaram completamente libertos por
falecimento de ditas suas filhas, com a condição destas criarem educarem
aquelas crianças com amor e selo o mais que lhes for possível, declarou mais
que liberta aquela escrava aquela condição em recompensa aos bons serviços
que dela tem [recebido], amor e selo com que lhe tem prodigalizado, e é de sua
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vontade que por seu falecimento seja efetuada as liberdades e condições acima
declarado. [...]94

Francisca teve sua alforria condicionada de forma a mantê-la ainda em condição de
escravizada por mais quatro anos após a morte de José Manoel Soares, uma das formas
encontradas pelos senhores de garantir o controle sobre os seus escravizados diante da
flexibilidade de alforrias e a necessidade de assegurar seu poder sobre os indivíduos mesmo
após a morte. Chama-nos a atenção Francisca ser definida enquanto cor Fula, ou seja, de cor
opaca, tendendo para o pálido, e seus filhos Pardos, além da recomendação que Soares faz com
relação a eles, o que nos leva a questionar que as crianças não eram filhas dele.
1º Os ditos filhos menores ficarão em poder ou sob a autoridade dos senhores
de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito
anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá
opção, ou de receber do Estado a indemnização de 600$000, ou de utilizar-se
dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. [...] 4º Se a mulher
escrava obtiver liberdade, os filhos menores de oito anos, que estejam em poder
do senhor dela por virtude do § 1º, lhe serão entregues, exceto se preferir deixalos, e o senhor anuir a ficar com eles.

Diante dos parágrafos da Lei nº 2040, compreendemos que João poderia viver com
Francisca se esta não tivesse que trabalhar ainda em condição de escravizada para a família de
Soares, apesar de não sabermos a data da morte desse senhor. De acordo com o 4º parágrafo,
ele poderia ficar com a mãe na condição de livre em que nasceu, se esta não tivesse que cumprir
quatro anos após a morte de Soares, pois com os 4 anos de trabalho João já estaria com 10 anos,
sendo que com 8 anos o escravagista teria que decidir se ficava com ele ou se receberia a
indenização do Estado.
Diferentemente das cartas em que o escravagista diz sentir amor pelo escravizado, nessa,
Soares declarou que libertava Francisca condicionalmente por “recompensa aos bons serviços
que dela tem recebido, amor e selo com que lhe tem prodigalizado”. Não deixando de se colocar
na condição de benevolente e, ao mesmo tempo, fazendo a manutenção da hierarquia racial e
social presente desde a Colônia para manter o poder e decisões em mãos determinadas.
a leitura atenta dessas cartas pode revelar-nos as estratégias, ainda que
silenciosas, dos cativos para obterem a alforria, e dos senhores na perspectiva
de que a liberdade se desse de maneira controlada e gradual, “assim como
pautada em recursos de manutenção de laços contínuos no período de
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escravidão dos recém-libertos” (CARVALHO, 2008, p. 242 apud. SILVA,
2013, p. 335).

Além de essas cartas apresentarem as diversas formas existentes de alforrias na região
e, assim, as diferentes condições de vidas, tanto de escravagistas como de escravizados, elas
nos permitem, a partir de uma outra perspectiva, perceber as ações postas em prática por
escravizados na conquista de suas liberdades, além dos sacrifícios, das sortes diante da má sorte
e da luta constante para manutenção dessa dita liberdade, sempre precária, pois foi bastante
comum os riscos que libertos corriam de serem reescravizados.
Entraremos nesse momento nos documentos referentes às prestações de serviços em que
perceberemos, em alguns deles, a manutenção da liberdade de negras e negros libertos, a
constante luta pela manutenção da liberdade, a sofisticação do cativeiro, como também as
diferentes condutas com base nas hierarquias presentes.
O oitavo documento refere-se a um contrato de locação de serviço datado de 1884, para
um período de quatro anos e quantia de 408 mil reis, sendo 8.500 por mês, estabelecido entre
Victorino Gomes Barreto e Emigdia, definida como liberta — única informação que consta
sobre ela.
Saibam quantos esta virem, que no ano de nascimento de nosso senhor Jesus
Cristo de 1884, aos 15 dias do mês de fevereiro do dito ano, nesta cidade da
Penha do Rio do Peixe, Província de São Paulo em casa de morada do
Locatário Victorino Gomes Barreto, onde eu escrivão fui vindo, presentes
locatário e locadora, e as testemunhas abaixo assinadas, por ele foi dito
acharem-se justas e contratadas da maneira seguinte: A locadora Emigdia
liberta declara ter recebido do locatário Victorino Gomes Barreto a quantia de
408 mil reis para lhe pagar em serviços domésticos a rasão de 8.500 por mês
corridos, que prefaz o tempo total de 4 anos e que serão contados de onse do
corrente em diante e não poderá por motivo algum retirar-se do serviço ou da
casa do locatário sem que para isso tenha deste consentimento. Declarou mais
que qualquer quantia que porventura o locatário lhe adiante além da que já
recebeo obriga-se a pagar nas condições já estipuladas. Pelo locatário foi dito
que obriga-se a fazer todas as despesas que a locadora precisar para sua
alimentação regular, vestuário caseiro, e medico e botica no caso ficar doente.
Por ambos foi dito sujeitarem-se a lei de 15 de março de 1879; [...] Feita esta
eu li, as partes obtorgarão, aceitarão e assinaram com as testemunhas, sendo a
rogo da locadora por não saber escrever Joaquim Pires Monteiro. [...] Eu
Francisco d’Assis Soares, escrivão que a escrevi.95

Na oficialização do contrato de trabalho de Emigdia, condições que parecem beirar à
necessidade do controle e medo do contratador; “e não poderá por motivo algum retirar-se do
serviço ou da casa do locatário sem que para isso tenha deste consentimento”, como também a
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dependência dos serviços de Emigdia, visto que ele assina um contrato de quatro anos com ela.
Dentro disso, ele se encarrega das despesas necessárias para Emigdia, “obriga-se a fazer todas
as despesas que a locadora precisar para sua alimentação regular, vestuário caseiro, e medico e
botica no caso ficar doente”, o que se configura como mais uma forma de controle, como se
quisesse impedir qualquer forma de acúmulo indevido por parte dela.
Esse detalhe observado no contrato representa a relação senhor-escravo enquadrada em
uma outra situação. Se levarmos em consideração o contexto, bem como a presença até o
momento do trabalho escravo, podemos entender os termos do contrato como as novas formas
de brancos se relacionarem com negros em um contexto de mudança, isto é, de transição. Isso
porque a coerção através da violência física ou emocional já não caberia e não teria o mesmo
efeito, o contrato seria um tipo de construção, uma nova forma de manutenção do poder sobre
a massa liberta.
Se hoje, no século XXI, existem relações com fortes laços de uma memória
escravagista96, que coloca mulheres e homens negros em situação de constrangimentos,
coerção, abuso moral ainda vinculado à ideia de inferioridade de sujeitos negros, na metade do
século XIX essa relação era ainda mais marcante e tensa.
Para além da tentativa de controle dos sujeitos nesse documento, podemos enxergar em
contrapartida a possibilidade de estruturação financeira e pessoal de Emigdia, liberta em plena
escravidão, e pelo que compreendemos, sem dívidas da alforria e com possibilidade de cuidados
médicos durante os quatro anos de seu contrato.
O contrato que Emigdia tem com o locatário aponta para uma das possibilidades que
temos de enxergar: a ação do sujeito e seu agenciamento mesmo em condição subjugada, pois
o contrato trazia deveres questionáveis hoje, mas também apresentava garantias a uma mulher
liberta no final do século XIX. Quando analisamos somente as cartas ou contratos feitos com
mulheres e homens negros, acabamos por não perceber seus agenciamentos devido à construção
que locatários faziam de si como benevolentes. Ao acompanhar as reflexões de Neuza Zattar
(2012), somos levados a compreender esses sujeitos subalternos como objetos e moedas de
troca, já que não são levados em consideração os diversos movimentos e particularidades do
momento histórico e dos agentes. Neuza Zattar constrói com isso um caminho de anacronismo,
já que escravizados não iriam aparecer diretamente como agenciadores de suas ações, mesmo
96

Em 2013 tivemos a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição que ampliou os direitos
trabalhistas das empregadas domésticas, conhecida como PEC das Domésticas; em meio as discussões
sobre a proposta chegaram-se a compressão de que a profissão de domesticas era mantida de forma
desumana e sem dignidade. Como pontuado após a aprovação da PEC, ela representou a “segunda
abolição da escravatura” no Brasil.
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que estes tivessem, por meio de táticas, induzido seu senhor ou locatário a lhes concederem
determinados acordos, a estrutura de poder e hierarquia prezava por construir a representação
desses homens ou mulheres de poder como superiores.
A contradição em que mulheres e homens negros são colocados para a manutenção da
hierarquia social e racial tenta defini-los como não agenciadores e sujeitos de direito, mas, ao
lidarmos com seres humanos e não com seres irracionais, sempre existirão paradoxos no
caminho. Como no caso de Emigdia que trabalhou sob contrato que, “Pelo locatário foi dito
que obriga-se a fazer todas as despesas que a locadora precisar para sua alimentação regular,
vestuário caseiro, e medico e botica no caso ficar doente.” Ou seja, o empregador, em adição
ao salário mensal, oferece mais “benefícios” nesse período de transição para o trabalho livre
regulamentado pela Lei [Decreto Nº 2.827] do que os empregadores passaram a oferecer a seus
empregados depois que o trabalho livre assalariado se estabeleceu por completo. Quanto à
restrição de saída à rua, que foi um dos questionamentos iniciais quando analisamos o caso de
Emigdia, apesar de restritivo, é comum para época, pois quando o trabalho livre se estabeleceu,
empregadores donos de grandes indústrias, no Brasil e fora do país, construíram vilas operárias,
com portões e toque de recolher, para tentar coibir as saídas de seus empregados a não ser para
ir direto ao trabalho e voltar para casa.
Temos com o caso um exemplo de tentativa de controle das ações dos sujeitos livres e
libertos, em alguns momentos semelhantes, em outros divergentes devido aos movimentos
abolicionistas, às lutas e resistências de escravizados e libertos.
A Lei de Locação de Serviços veio, evidentemente, complementar a Lei do
Ventre Livre e prevenir os efeitos da implementação da política de emancipação
gradual. Na época, rebeliões escravas e greves de trabalhadores imigrantes
estavam deixando os fazendeiros atônitos e preocupados. A Lei de 1879 era
uma tentativa de incentivar várias categorias de trabalhadores a formalizar as
relações que estabeleciam por meio de contratos, cujas condições seriam
garantidas pela aplicação da lei e de suas penalidades para os infratores. A Lei
estabelecia condições diferentes para os vários trabalhadores. Por exemplo, o
prazo do contrato: 3 anos para imigrantes europeus, 5 anos para os brasileiros e
7 anos para os libertos. A Lei estabelecia sanções severas, como prisão e
trabalho forçado, para aqueles que não cumprissem as condições dos contratos
ou participassem de rebeliões e greves. Paralelamente, o texto providenciava
para que houvesse estrito controle sobre a mobilidade geográfica dos libertos e
estabelecia sanções contra a vadiagem. (LAMOUNIER, 2007, p. 362)

A vadiagem foi uma grande questão que cercou os libertos e incomodava a elite local;
Karl Monsma (2016), no terceiro capítulo do seu livro, expõe o incomodo de delegados e
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senhores de terras do oeste paulista com a população liberta que tomava as ruas, aumentando
assim, o sentimento de insegurança da população branca.
No próximo e nono documento consta a contratação de quatro libertos que prestaram
serviços para Antonio Francisco de Araújo Cintra como forma de pagar a quantia de 200 mil
réis que cada um deles devia a ele. O contrato foi estabelecido em fevereiro de 1888, poucos
meses antes da abolição da escravatura, e indica essa tendência apontada no caso anterior, de
estabelecimento de novas relações de trabalho nesse período de transição para o trabalho livre,
nos termos da Lei de 1879.
Saibam quantos esta virem que no ano de nascimento de nosso senhor Jesus
Cristo de 1888, anos 9 dias do mês de fevereiro do dito ano, na fazenda do
Itapira97 deste distrito da Penha do Rio do Peixe, comparecerão partes entre si
contratadas a saber como locatário o Doutor Antonio Francisco de Araújo
Cintra e como locadores os libertos Pedro Barra, Gilberto, Clarindo, e
Martiniano, e por eles foi dito, que se constituíram devedores do locatário da
quantia de 800 mil reis, sendo que cada um deles confessava ser devedor da
quantia de 200 mil recebida do locatário e todos se obrigavam a paga-las em
serviço de lavoura, e outros conforme suas aptidões, devendo pagarem a
referida quantia ao locatário ou a quem ele designar por espaço de um ano a
contar desta data, dando princípio desde já não podendo se afastarem do
serviço senão por moléstia ou expressa autorização do locatário ou de quem
suas vezes fizer; disseram mais que todos ficavão solidários na
responsabilidade do valor total deste contrato, e o locatário fica autorizado a
transferir se lhe convier a terceira pessoa no todo ou em parte. Pelo locatário
foi dito que aceitava o presente contrato como nele se contem e declara, e disse
mais, que gratificaria com a quantia de 10 mil reis por mês aos locadores, que
cumprirem o presente contrato. Feita esta eu escrivão a li e acharão conforme,
e assinam, sendo a rogo dos locadores Fillippe Nery [...]98

Não temos informações sobre a dívida correspondente dos quatro libertos [200 mil cada
um], Pedro Barra, Gilberto, Clarindo e Martiniano. Esses quatro sujeitos teriam que trabalhar
por um ano para quitar a dívida em serviços de lavoura e, mesmo cada um devendo 200 mil
réis, os quatro eram responsáveis pelos 800 mil réis. Ainda que libertos, Pedro Barra, Gilberto,
Clarindo e Martiniano tinham uma quantia a pagar dentro do prazo de um ano que acreditamos
dificultá-los de terem um maior controle financeiro e acúmulo.
Observamos, dentre os documentos analisados nesse trabalho, que eram limitadas as
áreas de atuação de mulheres e homens negros em Itapira, diferentemente das habilidades
desenvolvidas e das oportunidades diversificadas de que usufruíam escravizados e libertos, por
exemplo, na capital do Império (KARASCH, 1987). Em Itapira, eles estavam concentrados no
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trabalho da lavoura e, no caso de algumas mulheres, no serviço doméstico como Emigdia, que
possibilitava um certo grau de autonomia em oposição às restrições impostas pelo trabalho na
lavoura.
Em meio às anotações de Mandato, ele observa que o mesmo Antonio Francisco de
Araújo Cintra tem outros contratos de locação com outros libertos para o trabalho na terra,
também em data de 9 de fevereiro de 1888, para a Fazenda de nome Itapira. Não temos o nome
dele arrolado nos outros documentos, mas o sobrenome Araújo Cintra pertence a uma família
de grandes posses e de consideráveis proprietários de terras, o que pode explicar a quantidade
de contratos e relações.
O penúltimo documento refere-se a um contrato de locação de serviço entre o locatário
Jorge Frai99, imigrante alemão, e o locador José Claudio de Souza, descrito como brasileiro.
Lembrando que, nesse contexto, o locatário é o contratante, e o locador o contratado.
O locador recebeu do locatário a quantia de 109 mil reis para lhe pagar com
serviços de lavoura e outros a razão de 15mil reis por mês de 30 dias, e com
aquela quantia fica pago de seis meses e 18 dias de serviço que dará princípio
desta data em diante, não se afastando dele senão por moléstia ou expressa
ordem do locatário e no caso de enfermidade o locador fica obrigado ao
tratamento do locatário em sua casa, chamando este o médico quando preciso
seja, e tanto estas despesas como qualquer outra que o locador se constitui
devedor ao locatário, inclusive custa e despesas, quando as haja, fará parte
integral desde contrato e o locador pagará com as mesmas condições aqui
estipuladas, para cujo fim vigorara este contrato, tanto tempo quanto baste
para o locador solver qualquer quantia que afinal ficar a dever100.

Esse contrato foi de arrendamento de terra, em que Jorge Frai, imigrante alemão, pagou
ao brasileiro José Claudio de Souza para que ele plantasse em sua terra, no entanto, qualquer
quantia gasta por Jorge Frai fora do contrato acarretaria valores a mais que José Claudio deveria
a Frai. Embora o caso seja peculiar, considerando que Jorge Frai é um imigrante e contrata José
Claudio de Souza para trabalhar em suas terras, por outro lado os imigrantes alemães
normalmente não sabiam lidar com a terra, uma vez que a maioria havia vindo dos centros
urbanos europeus onde viviam em cortiços e eram indesejados.
Com isso, é interessante perceber que um imigrante alemão em 1880 possui terras na
região que hoje é Itapira e, provavelmente, por não saber lidar com a terra fez contrato de
arrendamento com um brasileiro que facilmente poderia se endividar, levando a uma duração
maior de seu contrato.
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Por fim, selecionamos o contrato de empreitada101 de café, sendo locatário Joaquim
Floriano Pereira da Silva, e locador Salvador Bueno de Siqueira, em 30 de setembro de 1880.
O locador [contratado] para plantar 2.500 pés de café na fazenda do locatário
e dar formado em 4 anos a contar da data do início da roçada para essa
plantação, abrindo as covas de modo que indicar ao locatário, dando este as
mudas tanto para a planta como para a replanta; o locatário ajudará na planta
do café; o locador poderá plantar no terreno do cafezal plantas que não
prejudiquem a vegetação do café; dará no primeiro ano duas carpas, no
segundo quatro carpas, no terceiro e quarto cinco carpas, zelando do cafezal o
mais que for possível cobrindo no tempo da geada, ariscando aos reveses “de
forças [maiores], colhendo para si as frutas que der o cafezal durante os quatro
anos, pagando o locatário no fim dos quatro anos os pés formados a cento e
cinquenta reis e os não formados em proporção daqueles e fornecerá ao
locador no primeiro ano a subsistência precisa e em Janeiro seguinte adiantará
ao locador duzentos mil reis e o restante receberá no fim dos quatro anos,
tempo em que entregará o cafezal; se no fim dos quatro anos o locador estiver
devendo ao locatário qualquer quantia pagará em serviços na forma acima,
para cujo fim durará este contrato o tempo preciso para solver esse debito102.

Nesse contrato, Salvador Bueno de Siqueira foi contratado para trabalhar na lida do café
nas terras de Joaquim Floriano Pereira da Silva por quatro anos. Siqueira teria que plantar 2.500
pés de café e receberia no primeiro ano a subsistência de que necessitaria e, no ano seguinte,
200 mil reis. No final de quatro anos recebera o restante do valor, que não é informado. No
entanto, se Siqueira tivesse alguma dívida com Silva, ele teria que pagar com serviços. Provocar
o endividamento foi uma estratégia comum dos fazendeiros no interior paulista, gerando muitas
revoltas de imigrantes. Nos dois casos apresentados, os locadores poderiam acabar o tempo de
seus contratos com dívidas que beneficiariam o locatário. Essas relações eram comuns dentro
da lógica escravista e patriarcal do período, mesmo em relações entre brasileiros e estrangeiros.
Eram vantajosas para os locatários se as colheitas não dessem problemas e se, em meio à
insalubridade, os locadores não adoecessem.
Como pequenos proprietários, esses indivíduos trabalhavam muitas vezes
temporariamente, ou por empreitada, nas fazendas de café da vizinhança.
Politicamente dependentes dos fazendeiros, esses trabalhadores sobreviviam de
favores, trocados por votos, trabalho e proteção, por exemplo. Os pequenos
lavradores, além de alugarem seus serviços, estabeleciam relações de trabalho
com outros indivíduos, que muitas vezes não possuíam recurso algum.
Geralmente contratavam camaradas que os ajudavam em períodos de muito
trabalho. (MOURA, 1996, p. 37 apud. LAMOUNIE, 2007, p. 356).
101

Contrato de Locação de Obra ou Empreitada
Disponível
em:
<https://apartamentonaplanta.comunidades.net/contrato-de-locacao-de-obra-ouempreitada> Acessado em: 16 de jul. 2020.
102
Livro de notas nº 27 de 1879 a 1882.

84

É interessante questionarmos se esses contratos, mesmo que problemáticos, eram
estendidos às famílias negras já libertas, uma vez que, nos casos aqui analisados, os envolvidos
eram homens brancos e os valores envolvidos eram altos no final do contrato. Os agregados,
condição de muitos negros após a libertação ou o fim da escravidão, tinham uma porção de terra
na qual poderiam produzir, ao mesmo tempo em que continuassem a trabalhar para o
proprietário — em muitos dos casos, seus antigos donos — isso não levava a um grande ganho
econômico, mas eram arranjos convenientes diante do contexto, e benéficos para exescravizados que não tinham total garantia de suas liberdades fora da região que conheciam.
Refletindo sobre os documentos discutidos nesse capítulo, bem como sobre as ações de
mulheres e homens negros, a Lei de 1871 formaliza práticas que já faziam parte das táticas
desenvolvidas pelos escravizados para a conquista de suas liberdades, como enfatizado por
Maria Pires (2006) a partir de dois autores.
Sidney Chalhoub (1990, p.159) alerta para o reconhecimento legal da lei de
1871 sobre o pecúlio, e mais: “foi o reconhecimento legal de uma série de
direitos que os escravos haviam adquirido pelo costume e a aceitação de alguns
objetivos das lutas dos negros”. (CHALHOUB, 1990, p. 159 apud. PIRES,
2006, 154)
Eduardo Silva (1997, p.142) também esclarece que esse ‘direito’ foi
conquistado antes mesmo da aprovação dessa lei, “que não precisou de um
diploma legal específico, mas veio de carona, quase imperceptível, no bojo da
chamada Lei do Ventre Livre”. Afirma que, antes de legalizado o direito de
manter pecúlio e o de comprar a própria liberdade (“conquistas antigas” em
tempos ainda não precisados pela “ausência de pesquisa específica”). (SILVA,
1997, p. 142 apud. PIRES, 2006, p. 155)

Esse movimento, além de agenciamento e subversão por parte dessas mulheres e
homens referidos somente como escravos, foi uma constante forma de manter sua dignidade
humana e a reconquista de sua liberdade. Compreendemos que a lei vem não só oficializando
as ações costumeiras, mas também tenta se recolocar no poder diante de ações que beiravam à
autonomia dos escravizados, nos modos de pensar, agir e concretizar seus objetivos por meio
de suas próprias táticas cotidianas e reflexões diante do cativeiro.
A oficialização por parte do Estado, das ações que, na prática já se realizavam como
costume dentro da sociedade escravocrata, traz consigo uma das formas usadas para colocar
escravizados e negros dentro de sua tutela, dentro do lugar de submissos, inferiores e
irracionais, legitimando, assim, o Estado — a hierarquia racial e social — como o detentor de
como a História será contada.
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Interessante pensarmos nessa perspectiva, pois não só a lei, mas as cartas de alforria,
dentro de suas devidas análises, fala-nos sobre os benfeitores, senhores de escravos como
também dos escravizados. Mas muito é revelado nas entrelinhas sobre os que concederam a
liberdade (PIRES, 2006) como também sobre a estrutura racial.
Uma síntese das alforrias, temos no recorte de 1869 a 1877 um total de seis alforrias que
corresponderam a doze sujeitos, sete homens e cinco mulheres. Somente duas alforrias foram
compradas pelo próprio escravizado, claramente porque conseguiu fazer uma poupança, ou
juntar um pecúlio, como se dizia à época, para este fim. Uma alforria foi concedida sem
condições posteriores e três alforrias foram condicionais, pagas com trabalho estendido por
diversos anos após a morte do proprietário.
Acreditamos que existam mais cartas de alforria em meio aos documentos não
analisados da região, mas com a documentação selecionada para amostragem, pudemos
dimensionar a participação de mulheres e homens negros que estavam em constante
movimentação em suas vidas, e no processo da conquista de suas emancipações na região. Isso
possibilita compreendermos essa região não como estática, mas sim muito dinâmica, com
muitas ações de escravizados em manutenção de suas vidas e liberdade, como também de
imigrantes europeus e brasileiros negociando serviços e trocas como forma de se estabelecerem
com mais estabilidade.
Esses documentos nos apresentam algumas das relações presentes na Vila da Penha,
tanto entre mulheres e homens negros quanto entre estrangeiros e brasileiros. Além disso,
permitiram-nos visualizar uma imigração europeia em condição de negociar contratos de
trabalho, como também outras formas de trabalho para além do trabalho escravo. Como
apontado por Maria Lúcia Lamounier, “as evidências revelam que uma forma de garantir o
acesso à terra e à subsistência incluía o engajamento, ainda que precário, às atividades ligadas
às grandes fazendas” (LAMOUNIER, 2007, p. 366).
Esses documentos nos revelam outros sintomas, indícios e signos interessantes que
precisam ser ainda analisados, na busca de uma história fluída, que dialogue com o seu contexto
de forma mais plena, a fim de que possamos contemplar todos os sujeitos e agentes que
contribuíram para a construção dessa região.

A região é uma das inúmeras formas de aprisionamento às quais a sociedade
burguesa deu origem. A história pode ser o discurso que fabrica e repõe as
grades desta jaula, mesmo flexível, mas pode ser o discurso que nos ajuda a
simular e experimentar a possibilidade de vê-la de fora, de seu exterior: um
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discurso que nos permita dela duvidar e dela se afastar, fazendo desta prisão
casebres em ruínas, muros escalavrados. (ALBUQUERQUE JR, 2008, p. 67)

Compreendendo que não olhar para essas possibilidades e não trabalhar com elas é
perder a oportunidade de encontrar outras formas de vida, do viver e de enxergar o mundo,
como também de não explorar os potenciais de nossas mentes, filosofias, desconstruções e
construções de nós mesmos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A pesquisa teve um percurso demorado, lento, haja vista a dificuldade do acesso às
fontes, a ausência de sistematização dos documentos, assim como a necessidade de relações
cordiais constantes. Isso custou tempo de pesquisa, mas no final das contas, comunicou muito
sobre o ambiente estudado: sobre as permanências de relações baseadas na origem familiar,
social ou econômica, além de uma constante desconfiança, curiosidade e, ainda, surpresa pela
ideia da pesquisa, bem como pela imagem da pesquisadora, negra.
A situação descrita, poderíamos dizer ser típica de uma cidade pequena do interior de
São Paulo, se tivéssemos mais estudos comportamentais, sociais dessas diversas cidades do
Oeste Paulista e demais regiões que tiveram uma considerável população escravizada. Nessas
cidades do interior, os imigrantes europeus conseguiram, em certa medida, mais que os ditos
brasileiros, lugares de visibilidade, união e ascensão por onde se estabeleceram.
Passados esses momentos de interações pessoais, chegamos na imersão nos
documentos: na surpresa de perceber os indícios deixados nas entrelinhas das fontes
individualmente ou em conjunto, e na ação de montar as linhas, frases e capítulos, pudemos
perceber uma história viva, importante, carente de olhares e repletas de possibilidades de
construção do que foi a Vila da Penha do Rio do Peixe.
Pudemos, diante dos documentos mais as referências indicadas, lembradas e
emprestadas, enxergar mulheres e homens negros na cidade que se movimentaram por regiões,
casaram-se, constituíram famílias, conquistaram sua liberdade, influenciaram decisões e ações
dentro da cidade, mas que eram considerados um incômodo para os demais e se tornaram, na
construção de Itapira, uma memória embaraçosa para a imagem que a elite e os intelectuais
quiseram construir. Essa presença precisou ser desconsiderada para não conseguir contar a sua
versão da história, seja no século XIX como nos que se seguiram, para que a marginalização
destes a lugares únicos fosse e continue sendo uma forma de não os ouvir e os ver em outros
espaços.
A pesquisa e a documentação permitiram observar que muito é possível desenvolver
histórica, social e culturalmente sobre a região que hoje é Itapira, pois muito foi abafado na
história desse lugar, não somente histórias de mulheres e homens negros, como também dos
ditos brasileiros que não eram os escravizados nem imigrantes. Essas outras perspectivas não
conhecidas e silenciadas não puderam influenciar, dialogar com os cidadãos dessa região,
limitando-os de enxergarem as diversidades e infinitas possibilidades de estar em sociedade, no
mundo, tanto no passado como atualmente. Construímos, assim, pessoas limitadas na
imaginação, fechadas para o novo, preconceituosas e impossibilitados de se enxergarem nessa
triste condição. Como pontuado lindamente por Durval Muniz (2008):
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O professor de história tem a importante tarefa de pôr em questão os muros das
identidades regionais, que nos dividem, nos separam, nos hierarquizam,
alimentando preconceitos por origem geográfica e de lugar, alimentando os
estereótipos regionalistas, que geram discriminação e ódio, desprezo e falta de
solidariedade, que autorizam e legitimam a exploração e a violência sobre dados
sujeitos regionais. (ALBUQUERQUE JR, 2008, p. 67)

A construção de cada capítulo enfrentou dificuldades, pois os documentos não eram
quantitativos, mas sim qualitativos e iniciais, já que não encontramos trabalhos semelhantes já
produzidos sobre a cidade, por não existir referências fáceis de se encontrar e por acreditarmos
que os documentos da cidade estão espalhados, sob o domínio de algum acervo pessoal ou
alguma instituição privada, como foi o caso dos documentos encontrados em meio aos materiais
pessoais de Jácomo Mandato.
A construção do percurso da pesquisa tentou seguir uma cronologia de fácil entendimento
para esse primeiro momento e, também, a partir de descobertas e diálogos possíveis, com o
momento político e social pelo qual o país passava, assim como com as inquietações pessoais
da autora.
A oportunidade de trabalhar com a história regional e de estar inserida em uma das diversas
cidades que vivem dentro da ideia de uma história fixa, inquestionável, que acredita ser o espaço
não-dialético, não conflitivo, possibilitou-me perceber a manutenção dos lugares sociais, de
quem tem legitimidade de fala, de quem pode falar e as sofisticações da cultura escravocrata e
do silenciamento. Esse movimento traz à memória uma frase de Frantz Fanon (2008), logo no
início do primeiro capítulo de sua obra Pele Negra, Mascaras Brancas quando aponta sobre a
importância da linguagem e diz:
Atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. É por
esta razão que julgamos necessário este estudo, que pode nos fornecer um dos
elementos de compreensão da dimensão para-o-outro do homem de cor. Uma
vez que falar é existir absolutamente para o outro. (FANON, 2008, p. 33)

Apesar de Fanon não estar tratando diretamente da construção teórica da história, esse
parágrafo dialoga com nosso assunto, uma vez que fala de vozes não ouvidas, de perspectivas
negras ignoradas em diferentes contextos, momentos e espaços.
Acreditamos na importância desse trabalho por abrir possibilidade de enxergarmos o
presente da cidade de Itapira, com base em seu passado invisibilizado; de enxergar mulheres e
homens negros que nela viveram, mas dos quais não temos registros sistematizados ainda; e
sujeitos que possam trazer essas memorias à tona a partir de seus olhares e vidas negras.
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Encontramos no apagamento dessas historicidades questionamentos e curiosidades e, nessa
pesquisa, tivemos a oportunidade de perceber, desenvolver e também de apreender o
movimento sutil desenvolvido no passado e no presente: o desejo de colocar à margem uma
população negra que não era mais considerada necessária financeiramente, e de apagá-la como
alicerce do enriquecimento e riqueza de uma pequena camada da cidade.
No documentário I’am not your Negro, é apresentado uma afirmação de James Baldwin
da seguinte forma, “nem tudo que é encarado pode ser mudado, mas nada pode ser mudado até
ser encarado”. Isso nos possibilita compreender o desenvolvimento da presente pesquisa,
também como forma de encararmos questões complexas presentes no cotidiano da antiga Vila
da Penha, que dialoga com toda uma construção nacional de sociedade. Podemos, com isso,
encarar outros períodos sem medo do que iremos encontrar lá, pois também é parte de nossa
verdade como sociedade e também como sujeitos.
Esse trabalho pode contribuir muito para um maior conhecimento dessa região por
seus habitantes atuais, dialogando com todas as faixas etárias presentes e podendo ser
aproveitada no ensino básico nas disciplinas de história, geografia, sociologia, como também
as atividades interdisciplinares. Essas áreas de ensino fortalecem o conhecimento e
autoconhecimento dos estudantes e demais sujeitos, tornando-os mais capazes de articular
informações, formular pensamento crítico; tendo a possibilidade de levar esse trabalho para os
itapirenses acreditamos que teremos daqui a alguns anos, maior possibilidades de pensar
Itapira e região, para além do dato e limitado.
Acreditamos que esse trabalho possibilitou colocar Itapira dentro da história nacional,
que dialogou e dialoga com a construção de nossa nação, mas que também recriou caminhos
para um seguir sem o peso do silenciamento.
Caminharei agora para um aprofundamento de alguns tópicos levantados na pesquisa
para uma formulação maior e mais ampla sobre Itapira, como também as demais regiões que
formam o estado de São Paulo. A partir de artigos cientificos, publicações nos jornais da
cidade e região, apresentações acadêmicas ou não, pretendo colocar esse tema em visibilidade
e debate na cidade e com isso perceber também quais falas e movimentos que surgem e se
surgem com essa ação.
Por fim, muito ainda pode ser estudados e produzido sobre a antiga vila da Penha do
Rio do Peixe e a atual Itapira em diferentes aspectos e áreas, como também as demais cidades
que a rodeia tanto do estado de São Paulo como a de Minas Gerais, visto que trocas existiam
com as demais localidades, como ainda existem, economicamente e socialmente.
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APÊNDICE
Apêndice A – Registro de nascimento de filhos de escravizados na Penha do Rio do Peixe de 1875 a 1880.
Registros de Nascimento de filhos de escravizados na Penha do Rio do Peixe (15.11.1875 a 14.03.1880)
1

2

3

S
e
x Pais da
o criança

Nº do
Registro e
data de
nascimento

Nome
da
criança

N. 3
15/11/1875

Jacintha F Luiza

N. 8
21/11/1875

Pedro e
Delfina F Rita

Ocupação
Naturalidade Filiação
e demais
Proprietário
dos
dos
informaçõ
dos
pais
Declarante cativos
Local
pais
es
Bairr
Camillo
Camillo
o
Solteira e José
José
Bom
Desconhecid Desconhe com 18
Pereira da Pereira da Retir
o
cido
anos.
Silva
Silva
o
Pedro
Major
(desconhe
Jacintho
cido) e
José da
Rita filha
Silva
de Maria
Cintra.
que
(Morador e
também
administrad Comendad Faze
era
or João
nda
or da
escraviza
Baptista de Bom
Nação e
Fazenda
da do
Penha do
Araújo
Retir
comendad Lavradore Bom
Retiro)
Rio do Peixe or.
s
Cintra
o
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4

5

6

N. 9
06/12/1875
N. 14
07/12/0187
5

N. 16
06/12/1875

Julia

Desconhe
cido e ela
filha
Thereza
que era
escraviza
da de José
Rio de
Joaquim
Thomas Janeiro e
Gonçalve
F e Maria Mogi Mirim s Bairral.

Sem
nome

Casemir
oe
Serra Negra
Victorin e Penha R.
Ma
P.

Sem
nome

M Joanna

Penha R.P.

Desconhe
cido

Filha de
Manoela

Major
Jacintho
José da
Silva
Cintra.
Francisco
Cozinheir Gomes da
ae
Cunha
solteira
Salles

Temente
Marianno
Gomes da
Cunha
Major
Jacintho
José da
Silva
Cintra.
Francisco
Gomes da
Cunha
Salles

Faze
nda
Rio
do
Peixe
Faz.
Os
Card
osos
Bairr
o
Bom
Suces
so
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7

N. 17
11/01/1876

Sem
nome

Pedro e
Gertrud
M es

Amparo e
São João da
Atibaia

Pedro
filho
Gregório
e
Catharina.
Gertrudes
filha de
Lavrador Ludovino
Miguel e e serviço Xavier da
Filizarda doméstico Silveira

Ludovino
Xavier da
Silveira

na
Faz.
do
Decla
rante

97

8

9

N. 30
12/01/1876

N. 31
24/12/1875

Sem
nome

Antonio
Garcia e
M Justina

José

Antonio
e
M Quiteria

Antonio
lavrador e
Justina
pais
desconhe
cidos,
ambos
libertos.
Casados
na Matriz
da Penha.
"declarou
mais que
não
conhece
seus pais
e nem da
sua
mulher
por terem
vindo
África e
Desconhe pequenos
"
África
cido
Lavradore
se
casados
na Matriz
Mogi Mirim Desconhe de Mogi
Mirim
e Campinas cido

Bairr
o
Mont
e
Alegr
e
Bairr
Martinho
o
Dias
Leopoldina Taper
Pacheco
Amália de a
(Filho da
Gran
proprietária Oliveira
)
Pacheco
de
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10

11

N. 33
30/12/1875

Sabina

N. 36
18/01/1876

Sem
nome

Lavradore
se
casados
na Matriz
Benedit Atibaia e
Desconhe de
F o e Rita Atibaia
cido
Atibaia.
Ele é
Joaquim
descrita
e Maria
como
de
LIBERT Casados
Santa_A Penha R.P. e A e filha em Monte
F nna
Socorro
de Pedro Sião

Emigdio
Gonçalves
dos Reis
(adm. Da
fazenda)

Lucas de
Siqueira
Franco
Netto

José
Pedro de
Joaquim de Almeida
Azevedo
Lara

Faz.
As
Palm
eiras

Bairr
o Boa
Vista
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Fellix e
Joana
Maria de
Jesus.
12

13

14

15

16
17

Generos
a da
Conceiç
F ão
Campinas

N. 38
05/12/1875

Sem
nome

N. 45
13/01/1876

Aquilin
F Eva
a

Penha R.P.

N. 51
22/01/1876

Basilio

M Jesuina

Desconhecid
o

N. 52
24/01/1876

Sem
nome

N. 53
16/02/1876

Francis
co

Albino e
M Felicia
Marceli
no e
M Maria

N. 62
06/02/1876

Sem
nome

Salvado Socorro e
M r e Anna Campinas

Nação e Rio
de Janeiro
Penha R.P. e
Penha R.P.

Filha de
Joanna
Cardosa
Pires

José
José
Bairr
Lavradora Joaquim de Joaquim de o Boa
e solteira Azevedo
Azevedo
Vista
Faz.
Maria
Da
Jesuína de propr
Lavradora João J.
Souza
ietári
Pereira
a
e solteira Klink
Tenente
Faz.
Francisco
Do
de Assis de
propr
Lavradora Araújo
Dr. James ietári
H. Warne o
e solteira Cintra
Bento
Sítio
Domingues Bom
de
Suces
Alvarenga so
João
Antônio de
Campos
Antônio
Gomes
Moreira de
Azevedo

100

18

19

20

21

N. 63
22/02/1876
N. 64
10/02/1876
N. 68
25/12/1875
N. 70
04/03/1876

Antonio
Carlos da
Cunha
Canto
(filho do
Lavradore proprietário
)
s

Albano
Leite da
Sem
Ernesto África e
Cunha
M e Eva
nome
Mogi Mirim
Canto
Francisco
José
Policen
Cardoso
F Rita
Penha R.P.
Solteira
Ribeiro
a
José
Frederico Silvestre de
Theodor
Lavradora de Queiroz Queiroz
Sophia F a
Penha R.P.
e solteira Prado
Prado
Antonio
Ele
Antônio
Antônio
e
desconhe
Gomes
Gomes
Francis
Benedit Africano e
cido e ela Lavradore Moreira de Moreira de
F a
ca
Bragança
filha de
s
Azevedo
Azevedo

Faz.
Mont
e
Alegr
e

Bairr
o Rio
Mans
o
Faz.
Sertã
ozinh
o
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Cypriana,
solteira.
22

23

24

25

N. 71
27/02/1876

Julia

Tobias e Ouro Fino e
F Brigida Penha R.P.

N. 73
08/03/1876

Sem
nome

Felisard Santa Anna
F a
de Sapocai

N.96
26/03/1876

Luiza

Militão
África e
e
F Quitéria Penha R.P.

N. 98
28/03/1876

Sem
nome

F Ignácia

Desconhecid
o

Ele
desconhe
cido e ela
filha de
Bento
Domingo
Manoel
se
Lavradore Pereira da
Francisca. s
Silva

Anna
Francisca
da Rocha

Francisco
José de
Lavradora Toledo

Francisco
José de
Toledo

Faz.
Santa
Anna
do
Eleut
erio
Faz.
Sertã
ozinh
o

Major
Jacintho
Lavradore José da
se
Silva
casados
Cintra
na Penha (morador
R.P.
da fazenda)
José
Lavradora Henrique
e viúva
Vieira

Comendad
or João
Baptista de
Araújo
Cintra
José
Henrique
Vieira

Faz.
Bom
Retir
o
Bairr
o
Salto

Ele
desconhe
cido ela
filha de
Joaquim e
Thomasia
.
(escravos
na mesma
fazenda)

102

26

27

28

29

30
31

N. 106
08/04/1876

Sem
nome

Desconhecid
M Cipriana o

N. 108
22/04/1876

José

Bento e
M Eva

N. 109
14/04/1876

Sem
nome

M Gabriela São Paulo

N. 120
18/05/1876

Sem
nome

João e
F Maria

Mogi Mirim
e Bahia

N. 124
28/04/1876

Sem
nome

M Sofia

Penha R.P.
Minas
Gerais e
Minas
Gerais

N. 132
21/05/1876

Diogo

Vicente
M e Maria

Serra Negra
e Bragança

Maria
Cândida
Augusto
Solteira
Ribeiro
José
Rodrigues
de Siqueira
Bastos
Capitão
Capitão
Bento José Bento José
Lavradora de Araújo de Araújo
Cintra
e solteira Cintra
Albano
Leite da
Cunha
Canto
João
Theodoro
Solteira
de Oliveira
Capitão
Manoel
Vicente de

Faz.
São
Bent
o

103

Araújo
Cintra
32

33

34
35

36

N. 142
03/06/1876

Rita

F Maria

N. 147
04/06/1876

Joaquin
José e
F Fausta
a

N.150
30/06/1876

Brandin
Joaquin
F
a
a

N. 159
27/06/76
N. 160
12/07/1876

Procopi
oe
Jesuino M Mariana
Joaquim
e
Sem
Francisc
F a
nome

Minas
Gerais

Penha R.P. e
Minas
Santo
Antonio de
Jacutinga

Desconhecid
o
África e
Mogi Mirim

Solteira
Lavrador
e serviço
domestico
, casados
na Matriz
da Penha
R.P.
Solteira

Alferes
Francisco
Manoel
Pereira de
Queluz
Tenente
José
Augusto de
Araújo
Cintra

Tenente
José
Augusto de Faz.
Araújo
Boa
Cintra
Vista
Joaquim
ferreira de
Mello
Comendad
or João
Baptista de
Araújo
Cintra
Francisco
José
Cardoso
Ribeiro

104

37

38

39

40

N. 161
29/06/1876

N. 165
15/07/1876
N. 168
22/07/1876

N. 172
08/07/1876

Mathias
Penha R.P e
e
Mariann Minas
Josefina F a
Gerais

Sem
nome

Atibaia e
Salvado Santo
re
Antonio da
F Maria
Caxoeira

Serafim M Maria

Zeferin
Adão e
M Joana
o

SãoJosé do
Paraiso
(Minas)

Ele
lavrador
Bento José Bento José
ela
desconhe Pereira da Pereira da
cido.
Silva
Silva
TenenteCoronel
Francisco
Lourenço
Araújo
Cintra
Antonio
Fillipe
Nery da
Silva

Filho de
Antonio e
Vicencia
e ela filha
de Rita
também
David José David José
Penha R.P. e escrava
Lavradore Pereira da Pereira da
Penha R.P. de David s
Silva
Silva

Faz.
Santa
Cruz
Faz.
Do
Salto

Faz.
Rio
do
Peixe

105

José P. da
Silva.

41

42

43

44

Sem
nome

Severin
oe
Faxinas e
F Mafalda São Paulo

N. 182
14/08/1876

Anna

Camillo
e
Mogi Mirim
Escolast e Mogi
F ica
Mirim

N. 186
27/08/1876

Sem
nome

Elias e
M Luiza

Atibaia e
África

N. 187
08/09/1876

Sem
nome

Luiz e
Benedit
F a

Penha R.P. e
Penha R.P.

N. 179
24/07/1876

Lavradore
se
casados
na Matriz Ermelindo
Desconhe de
Pupo
Campinas Nogueira
cido

Ermelindo
Pupo
Nogueira
Major
Jacintho
José da
Silva
Cintra.
Capitão
Ladislao
Antônio de
Araújo
Cintra
Tenente
Joaquim da
Rocha
Campos
Netto

106

45

46

47

48
49

N. 195
05/09/1876

Benedit
M Josefa
o

N. 196
05/09/1876

Benedit
Ephigen
F ia
Penha R.P.
a

N. 198
26/09/1876

Bento

N. 199
08/09/1876

Benedit
M Eva
o

Minas
Gerais

N. 202
07/09/1876

Sem
nome

Minas
Gerais

Penha R.P.

Leopold
M ina
Penha R.P.

F Angela

Manoel
Rodrigues
Solteira
Boeno
Luiz
Antonio
Pereira da
Solteira
Silva
Maria
Joaquim
Cândida de
Desconhe Lavradora Gomes da Alvarenga
Cunha
cido
e solteira Cunha
David José David José
Filha de
Pereira da Pereira da
Beralda. Lavradora Silva
Silva
Francisco
José de
Solteira
Toledo

Bairr
o do
Monj
olinh
o

Faz.
Do
Barre
iro

107

50

51
52

53

Filho de
José e
Maria,
escravos
do
Capitão
Manoel
Joaquim
do
Nascimen
to. Ela
filha de
Luciano e
Rita,
Antônio
escravos
Bento e Santa Anna de José
Domingues
Sebastia de Sapocai e Manoel
Lavradore de Oliveira
F na
Mogi Guaçu Rabelo
César
s

N. 204
24/09/1876
N. 205
25/09/1876

Sem
nome
Fermin
o

N. 207
02/10/1876
N. 208
12/09/1876

Faustino
Simoa F e Eva
Gabriel
F Olimpia
a

M Eva

Campanha

Solteira

Penha R.P. e
Nazareth
Pouso
Alegre

Solteira

Antônio
Domingues
de Oliveira
César
José Xavier
da Silveira
Tenente
Francisco
de Assis de
Araújo
Cintra
José Alves
de Andrade

Faz.
Do
Barre
iro

108

54

55

56
57

N. 216
24/09/1876
N. 223
28/10/1876
N. 226
07/10/1876

N. 227
02/10/1876

Filha de
Manoel e
João
Maria,
Fernandes
escravos
da Silva
Antônio
do
Lucreci
Marceli
Francisco
declarante Lavradora (morador
F na
Mogi Guaçu .
a
e solteira na fazenda) da Silva
Albano
Leite da
Antonio Desconhecid
Cunha
Maria F e Rita
o
Canto
Francisco
Benedit
Gertrud Desconhecid
da Rocha
M es
o
o
Campos
Ele
desconhe
cido e ela
filha de
Manoel e Lavradore
Vicente
Tenente
Tenente
Antonia. s e
Minas
e
Filadelfo
Filadelfo
casados
Manoel
Francis
Benedit Gerais e
de
Souza
de Souza
falecido e na Penha
Ma
R.P.
Penha R.P. Antonia
co
Ferreira
Ferreira

Faz.
Do
Salto

Faz.
Pieda
de

109

escravo
do Dr.
Joaquim
Floriano
de Araújo
Cintra.
58

59

60

61

62

N. 231
13/10/1876

Vicente
e
Pouso
Ermelin
Ephigen Alegre e
M ia
do
Serra Negra

N. 234
12/10/1876

Joaquin
Constan Minas
F ça
a
Gerais
Doming
os e
Angelic Bragança e
F a
Socorro

N. 241
05/10/1876

Sem
nome

N. 243
25/10/1876

Roque e
Benedit
Vicenci Penha R.P. e
F
a
a
Penha R.P.

N. 250
04/11/1876

Paula

Fortunat
F a
Penha R.P.

Deonízio
Maria do
Nasciment
o

Faz.
Cozinheir
Sertã
ae
Bento José Bento José ozinh
solteira
de Toledo de Toledo o
Tenente
José
Augusto de
Araújo
Cintra
Maria
Jesuína de
Souza
Pereira
Tenente
João
Baptista
Gonzaga
Solteira
Cintra

110

63

64

65
66

N. 253
22/10/1876

João

N. 255
06/11/1876
N. 258
05/11/1876

Sem
Pouso
F
Eva
nome
Alegre
Januari
Bernardi
F na
Penha R.P
a

N. 261
08/11/1876

Fermin
a

M Antonia Penha R.P.

Quirino
F e Rita

África e
Penha R.P.

Solteira

Joaquim
Inocencio
de
Carvalho

Joaquim
José
Marques
(morador e
empregado
na Faz. De
Deonizia
Filha de
Maria do
João e
Lavradora Nasciment Jacintho e
Catharina e solteira o)
Maria
Firmino
Viúva
José Vieira
Major
Jacintho
José da

111

Silva
Cintra.
67

68

69

70

71

72

N. 271
20/11/1876

Sem
nome

Nicoláo África e
M e Lina
Pernambuco

N. 293
28/12/1876

Magdale Minas
Manoel M na
Gerais

N. 299
17/01/1877

Alexand
Policen
re e
África e
F Josefa
a
Bahia

N. 302
21/01/1877

Samoel
e
Romual África e
Gardino M da
Penha R.P.

N.305
05/02/1877

Sem
nome

Ignacio
e
Bragança e
M Faustina Mogi Mirim

N. 317
02/02/1877

Sem
nome

F Faustina Penha R.P.

Na casa
do mesmo
Nicoláo,
morador
desse
distrito.

Francisco
Cozinheir Augusto
ae
Gomes da
solteira
Cunha

Major
Jacintho
José da
Lavradore Silva
s
Cintra

Viúva

Marianno
Gomes da
Cunha
Bento
Domingues
de
Alvarenga
Comendad
or João
Baptista
Araújo
Cintra
Tenente
João
Baptista
Gonzaga
Cintra
José
Henrique
Vieira

Faz.
Bom
Retir
o

112

73

74

75

José

Ele
desconhe
cido e ela
filha Luiz
e
Joaquina,
escravos
Benedit
de Luiz
José
oe
Santa Anna Antonio
Manoel
Inocênci de Sapucai e Pereira da Lavradore Pereira da
Ma
Silva
Penha R.P. Silva.
s

N. 341
22/02/1877

Basilio

Ramiro
e
Joaquin
Ma

N. 342
26/02/1877

Amanci
oe
Ephigen África e
Fellippa F ia
Penha R.P.

N. 325
17/02/1877

África e
Penha R.P.

José
Manoel
Pereira da
Silva
Comendad
or João
Baptista
Araújo
Cintra
Comendad
or João
Baptista
Araújo
Cintra

113

76

77

78

79

80

Casimir
Serra Negra
oe
Victorin e Mogi
Ma
Mirim

N. 343
03/03/1877

Lucas

N. 344
20/02/1877

África e
Joaquim Minas
Silvano M e Anna Gerais

N. 345
01/03/1877

Adrião

N. 357
09/03/1877

Felizard
Escolast
F
a
ica

N. 369
25/03/1877

Júlia

M Luiza

José e
F Maria

Vila Nova
de Itajubá

Ele
desconhe
cido e ela
filha de
José e
Anna,
Major
todos
Jacintho
escravos
José da
do
declarante Lavradore Silva
.
Cintra
s

Filha de
Manoel e
Francisco
Silveria
Libanio de
todos
Salles
escravos
Bueno
do
(adm. Da
Lavradora Faz. Santa
Queiroz
Junior.
e solteira Delaide)

Solteira
Mogi Guaçu
e Penha R.P.

Major
Jacintho
José da
Silva
Cintra
Francisco
Gomes da
Cunha
Salles

Policarpo
Teixeira de
Almeida
Queiroz
Junior
Delfino
José da
Rocha
Campos
Pedro da
Rocha
Campos

Faz.
Os
Card
osos

Faz.
Santa
Adel
aide

114

81

82

83

84

N. 381
19/03/1877

Isahias

Santo
Antonio da
Caxoeira e
Miguel Santo
e
Antonio da
M Barbara Caxoeira

N. 382
04/04/1877

Simão

N. 393
05/05/1877

Sem
nome

José e
Mariann
Ma
Gregori
oe
Francisc
F a

Júlia

Micias e Penha R.P. e
Veronic desconhecid
F a
o

N. 394
08/05/1877

África e
Minas
Gerais
Penha R.P. e
Penha R.P.

Major
Jacintho
José da
Silva
Cintra
Major
Jacintho
José da
Silva
Cintra
Capitão
Bento José
de Araújo
Cintra
Tenente
Luiz
Antonio
Pereira da
Silva

Faz.
Os
Card
osos

115

85
86

87

88

89

90

91

N. 407
01/06/1877

Sem
nome

M Anna

Rio de
Janeiro

Solteira

África e
desconhecid
o

N. 409
14/06/1877

Vicenci
Pedro e
F Rita
a

N. 418
15/06/1877

Sem
nome

M Paula

N. 421
23/06/1877

Sem
nome

M Gabriela São Paulo

N. 424
23/06/1877

Sem
nome

Angelic
F a
Atibaia

N. 430
16/06/1877

Cedinei
Sebastia
F na
Ceará
a

N. 431
25/07/1877

Victoria
no e
Raimun
Margari São Paulo e
M
da
do
São Paulo

Solteira

Solteira

Dr. James
H. Warne
Comendad
or João
Baptista
Araújo
Cintra
Maria
Cândido
Augusto
Ribeiro
Capitão
Bento José
de Araújo
Cintra
Lucas de
Siqueira
Franco
Netto
Dr.
Joaquim
Floriano de
Araújo
Cintra
Dr.
Joaquim
Floriano de
Araújo
Cintra

Faz.
Das
Palm
eiras

116

92

93

94

95

N. 436
29/06/1877

Maria

Francisc África e
F o e Rita Penha R.P.

N. 440
08/07/1877

Sem
nome

Trajano
e
Pernambuco
F Zeferina e Indaiatuba

N. 443
07/07/1877

Fortunat
oe
Benedit
Febroni São Paulo e
F oa
a
Mogi Mirim

N. 445
30/07/1877

Mogi Mirim
e Santo
Antonio da
Caxoeira

Sem
nome

Lucas e
M Raquel

Luiz
Antônio
Pereira da
Silva
Capitão
Ladisláo
Antonio de
Araújo
Cintra
Albano
Leite da
Cunha
Canto
Tenente
Coronel
Francisco
Lourenço
Cintra

Faz.
Mont
e
Alegr
e

117

96
97

98
99

100

N. 446
24/07/1877

Sem
nome

N. 456
02/08/1877

Benedit
F Jacintha Penha R.P.
a

N. 461
13/08/1877

Maria

N. 475
18/09/1877

N. 476
01/10/1877

José

José

M Manda

Vicenci
F a

Minas
Gerais

Dr. James
H. Warne
José
Rodrigues
Siqueira
Bastos
Antônio
José
Fernandes

Solteira

Solteira

Penha R.P.

Lavrador
e
cozinheir
Pouso
a.
Alegre (MG)
Casados
e São José
na Matriz
Abraão do Paraíso
Desconhe da Penha
M e Maria (MG)
cido
R.P.
Ele
desconhe
cido e ela
filha de
Jacintho e
Gertrudes
, escravos
do
Comenda
Vergilio
dor João Lavradore
e
São Paulo e B. A.
se
M Policena Penha R.P. Cintra.
casados

Antônio
Fellippe
Nery da
Silva

Antônio
Fillippe
Nery da
Silva

Major
Jacintho
José de
Araújo
Cintra

Comendad
or João
Baptista de
Araújo
Cintra

118

101

102

N. 478
01/10/1857
7

N. 479
06/10/1877

Roman
a

Rodrigu
es e
Desconhecid
F Cândida o

Ele filho
de
Antonia
escrava
de José
Franco da
Rocha
Bueno e
ela filha
de Joanna
escrava
Mariano Santo
de
e
Antonio da Deonizia Lavrador
Bernardi Caxoeira e
Maria de e
Marcos M na
Mogi Guaçu Jesus
doméstica

Tenente
Filadelpho
de Souza
Ferreira

Tenente
Filadelpho
de Souza
Ferreira

José
Antônio
Rodrigues
de Oliveira

José
Antônio
Rodrigues
de Oliveira

119

103

104

105

N. 480
10/10/1877

N. 481
13/10/1877

N. 485
23/10/1877

Joanna

Eduard
a

Rita

Filha de
Lourenço
e Honoria
escravos
de
Francisco
José
Cardoso
F Eva
Penha R.P. Ribeiro
Filha de
Geremias
e Ana
escravos
de José
Theodoro
Garcia
F Victória Mogi Mirim Leal
Filha de
Josepha
que é
escrava
de Maria
Jesuína de
Souza
Pereira.
(mãe do
proprietár
F Eva
Penha R.P. o)

Francisco
José
Solteira e Cardoso
lavradora Ribeiro

Francisco
José
Cardoso
Ribeiro

Francisco
José
Solteira e Cardoso
lavradora Ribeiro

Francisco
José
Cardoso
Ribeiro

José
Solteira e Boueno de
lavradora Govêa

Olegário
Pereira da
Silva

120

106

107

108

109

Sem
nome

Antonio
e
Mogi Mirim
F Quitéria e Campinas

N. 500
04/11/1877

Sem
nome

José
Antunes
e Maria
F Antunes

N. 507
16/11/1877

Joaqui
m

Felicida
M de
Africana

N. 492
23/10/1877

N. 508
06/08/1877

Vicenci
Adão e
F Jesuina
a

Africano e
Montevidéo
(Bairro de
Mogi Mirim

Bragança e
Bragança

Lavradore
se
casados
em Mogi
Mirim

Martinho
Dias
Pacheco
(Filho da
proprietária
)

Lavradore José
se
Bernardes
libertos
Gonçalves
Cândido
Mendes de
Oliveira
Solteira e (filho da
cozinheir proprietária
)
a
Lavradore Delfino
se
José da
casados
Rocha
Desconhe na Penha Campos
cido
R.P.
(filho do

Leopoldina
Amália de
Oliveira
Pacheco

Constança
Maria de
Oliveira
Francisco
da Rocha
Campos

121

proprietário
)
110

111

112

N. 509
12/12/1877

N. 512
30/11/1877

N. 515
07/12/1877

José

Fermin
o

Honóri
o

Delfino
José da
Rocha
Campos
(filho do
Tobias Africano e
Desconhe Lavradore proprietário
M e Maria Bragança
)
cido
s
Alferes
José
Avelino
Gomes da
Cunha
(filho do
Solteira e proprietário
M Manoela Penha R.P.
lavradora )
Ele é
filho de
MARIA
RITA e
ela filha
de
DOMING Lavrador
Mogi Mirim OS e
e
João e
e Mogi
CELESTI Cozinheir
M Lucinda Mirim
NA
a

Francisco
da Rocha
Campos

Mariano
Gomes da
Cunha

Albano
Leite da
Cunha
Canto

122

113

114

N. 516
20/08/1877

N. 526
28/12/1877

Sem
nome

Sem
nome

Joaquim
e Maria
de
Desconhecid
M Santana o

Benedit
M o e Rita

Atibaia e
Atibaia

Joaquim
escravo
do
proprietár
io e Maria
Santana,
livre.
Ambos
casados
na Capela
de Monte Pedro de
Almeida
Sião
(MG)
Lara

Ele filho
Emigdio
de
Gonçalves
LOUREN
dos Reis
ÇO e
(morador e
MARIA e
administrad
ela filha
or da Faz.
de
CYPRIA Lavradore Das
NO e
s
Palmeiras)

Pedro de
Almeida
Lara

Lucas de
Siqueira
Franco
Netto

Faz.
Das
Palm
eiras

123

MARIA,
escravos
de
Gertrudes
da
Silveira
Campos
115

116

N. 527
04/01/1878

N. 528
23/01/1878

Sem
nome

Sem
nome

Manoel Ouro Preto e
e
Guaratinguet
M Carolina á

F Caetana Pernambuco

Emigdio
Gonçalves
dos Reis
(morador e
administrad
or da Faz.
Lavradore Das
Palmeiras)
s
Emigdio
Gonçalves
dos Reis
(morador e
administrad
or da Faz.
Das
Lavradora Palmeiras)

Lucas de
Siqueira
Franco
Netto

Faz.
Das
Palm
eiras

Lucas de
Siqueira
Franco
Netto

Faz.
Das
Palm
eiras

124

117

118

N. 536
30/01/1878

N. 538
30/01/1878

Ele filho
de
Francisco
e Joana
que são
escravos
do
Tenente
João
Baptista
Gonzaga
Cintra e
ela
Faustino Penha R.P. e desconhe
Lucia
F e Eva
Nazareth
cido
Ele com
pais
desconhe
cidos e
ela filha
de
Raphael e
Marceli Desconhecid Thereza
escravos
no e
o e Penha
Miguel M Faustina R.P.
do

Lavrador
e serviço
doméstico
. Casados
na Penha
R.P.

Tenente
Francisco
de Assis de
Araújo
Cintra

Tenente
Francisco
de Assis de
Araújo
Cintra

Lavrador
e
cozinheir
a

Francisco
José
Cardoso
Ribeiro

Francisco
José
Cardoso
Ribeiro

Faz.
Bella
Vista
do
Fruta
l

125

declarante
.

119

120

121

N. 539
18/02/1878

Sem
nome

Ele pais
desconhe
cidos e
ela filha
de
Lourenço
e Honória
Joaquim
escravos
e
Desconhecid do
Escolást o e Penha
declarante
F ica
.
R.P.

N. 554
28/02/1878

Sem
nome

Albino e
F Felicia

N. 558
18/03/1878

Isabel

F Justa

Minas

Lavradore
s, casados
na Penha
R.P.
Lavradore
se
casados
na
Freguesia
de
Jacutinga

Francisco
José
Cardoso
Ribeiro

Bento
Domingues
de
Alvarenga
Camillo
José
Desconhe
Pereira da
Lavradora Silva
cido

Francisco
José
Cardoso
Ribeiro

Bento
Domingues
de
Alvarenga
Camillo
José
Pereira da
Silva

126

122

123

124

N. 566
15/3/1878

Gracian
F Victoria Penha R.P.
a

N. 580
03/04/1878

Sem
nome

F Eva

Minas

N. 582
13/04/1878

Sem
nome

M Eva

Minas

Filha de
João e
Victoria
escravos
também
de
Joaquim
Joaquim
Inocêncio
José de
de
Lavradora
Carvalho
Carvalho
Joaquim
Augusto
Gomes da
Cunha
(tutor dos
Solteira e proprietário
lavradora s)
Francisco
Solteira e de Oliveira
lavradora Cintra

Joaquim
Inocêncio
de
Carvalho

Jacintho e
Maria
Francisco
de Oliveira
Cintra

127

125

126

127

128

N. 583
23/04/1878

N. 586
24/04/1878

N. 591
29/04/1878

N. 607
13/06/1878

Benedit
Thomaz Bahia e
M e Maria Mogi Mirim
o

Ele filho
de
Benedita
e ela
Marceli
Josefa,
Penha R.P. e "hoje
no e
João
M Maria
Penha R.P. liberta"
Ele filho
de
Januário e
Delfina e
Salvado
ela filha
Sem
Atibaia e
de
re
M Maria
nome
Nazareth
Marinha
Ele filho
de
Gregório
e
Catharina
e ela filha
Pedro e Amparo e
de Miguel
Gertrud São João da e
Antonia F es
Atibaia
Felisbina

Francisco
Augusto
Gomes da
Cunha
Lavradore (fillho do
se
proprietário
)
casados

Tenente
Mariano
Gomes da
Cunha

Ele
lavrador e
casados
João
João
na Penha Antonio de Antonio de
R.P.
Campos
Campos
Ernesto de
Araújo
Cintra
Lavradore (filho da
se
proprietária
)
casados

Maria da
Conceição
Leite
Cintra

Ludovino
Lavradore Xavier da
s
Silveira

Ludovino
Xavier da
Silveira

128

129

130

N. 609
25/06/1878

Sem
nome

Ele
desconhe
cido e ela
filha de
Candido e
Manoela,
escravos
Ele
do
Sergio e Desconhecid declarante lavrador e
F Luiza
.
o
casados

N. 615
19/06/1878

Sem
nome

Claudin
F a
Minas

Solteira

Capitão
Bento José
de Araújo
Cintra
Elias
Rodrigues
de
Alvarenga

Capitão
Bento José
de Araújo
Cintra
Elias
Rodrigues
de
Alvarenga

129

131

132

N. 621
15/06/1878

N. 625
27/06/1878

João

Sem
nome

Ele fillho
de
Florentin
o e Joana,
escravos
do
Tenente
Mariano
Gomes da
Cunha.
Ela filha
de
Manoel e
Joaquina,
escravos
do finado
José
Roque e
Theodoro Lavradore
José Bueno
Vicenci Penha R.P. e de
se
Ma
Penha R.P. Oliveira. casados. de Gouvêa
Lourenço
Pinheiro de
Toledo
(filho do
proprietário
F Angela Minas
Lavradora )

Olegário
Pereira da
Silva

Francisco
José de
Toledo

130

133

134

135

136

N. 633
01/07/1878

N. 636
18/07/1878

N. 637
10/07/1878
n. 639
10/07/1878

Filha de
Paulina,
escrava
do
Joaquin
declarante
F Serafina Bahia
.
a
Ele
desconhe
cido e ela
Raphael Desconhecid filha de
Sem
e
o e Mogi
José e
F Thereza Mirim
nome
Ana.
Ele filho
de
Francisco
e Maria e
ela filha
de
Sem
Manoel Mogi Guaçu Manoel e
M e Joanna e Penha R.P. Joaquina.
nome
Filha
natural de
Sem
Ignácia,
M Thereza Penha R.P. escrava
nome

Solteira

Salvador
Nardy de
Vasconcelo
s Tavares

Salvador
Nardy de
Vasconcelo
s Tavares

Francisco
Lavradore José
se
Cardoso
casados
Ribeiro

Francisco
José
Cardoso
Ribeiro

Manoel
Lavradore Francisco
se
de Rocha
casados
Campos

Manoel
Francisco
de Rocha
Campos

José
Henrique
Lavradora Vieira

Ana (filha
do
declarante)

131

do
declarante
.
137
138

139

N. 640
15/07/1878

N. 642
15/07/1878

N. 650
25/07/1878

Sem
nome

F Ignácia

Desconhecid
o

Paulina F Joanna

Penha R.P.

Sem
nome

Bragança e
Santo
Antonio da
Caxoeira

João e
M Justina

José
Lavradora Henrique
e Viúva
Vieira

Filha de
Antônio
Antonia
Inocêncio
escrava
de
de
Carvalho
Joaquim
(filho do
Inocêncio
Lavradora proprietário
de
Carvalho e solteira )
Lavradore
se
Tenente
casados
João
na Matriz Baptista
Desconhe de
Gonzaga
cido
Bragança Cintra

José
Henrique
Vieira

Joaquim
Inocêncio
de
Carvalho
Tenente
João
Baptista
Gonzaga
Cintra

132

140

141

142

N. 655
25/07/1878

N. 656
20/08/1878
N. 659
12/08/1878

Ele filho
de José e
Vicência,
escravos
do finado
Manoel
Pereira da
Silva. Ela
filha de
Rita,
escrava
da finada
Ana
Adão e Penha R.P. e Maria de
Armina F Joanna Penha R.P. Oliveira
Desconhe
cido e ela
filha de
Luiz e
Constanci
a,
escravos
de Lucas
Joaquim
de
e
Desconhecid Siqueira
Sem
Francisc o e Mogi
Franco
Ma
Netto.
nome
Mirim
África e
Apoliná
Joaquim Minas
Desconhe
M e Anna Gerais
rio
cido

Lavradore
se
casados
na Penha
R.P.

Major
David José
Pereira da
Silva

Major
David José
Pereira da
Silva

Francisco
Lavradore José
se
Cardoso
casados. Ribeiro

Francisco
José
Cardoso
Ribeiro

Lavradore Francisco
se
Gomes da

Francisco
Gomes da

133

casados
Cunha
em Minas Salles
143 N. 663
20/08/1878
144
N. 666
20/08/1878
145

146

N. 668
13/08/1878
N. 673
05/10/1878

Bernard
M Eva
o
Sem
nome

Campanha
(MG)

Francisc
Ma
Minas

Solteira

Ele
desconhe
cido, ela
filha de
Julião e
Francisca
e também
escravos
de Anna
Francisca
da Rocha.

Solteira

José Xavier
da Silveira
Jesuíno
Ferreira de
Souza

Joaquim
Francisco
Lavradore de Assis
Vieira
se
(filho da
casados
Octavia
Tobias e Ouro Fino e
na Penha proprietária
M Brigida Penha R.P.
)
R.P.
no
Antônio
Filha de
Carlos da
Sem
Christin
João e
Lavradora Cunha
Ma
Mogi Mirim Ambrósia e solteira Canto
nome

Cunha
Salles
José Xavier
da Silveira
Jesuíno
Ferreira de
Souza

Anna
Francisca
da Rocha
Antônio
Carlos da
Cunha
Canto

134

147

148

N. 680
28/09/1878

N. 686
14/10/1878

Adão e
Miguel M Rosa

Sabina

Santo
Antonio da
Caxoeira e
Atibaia

F Thereza Penha R.P.

Ele filho
de
Henrique
e Anna
escravos
do
Francisco
Lourenço
Cintra.
Ela filha
de José e
Felícia
escravos
de
Antônio
de Pádua
Leite.
Filha de
Domingu
es e
Benedita,
escravos
de
Francisco
da Rocha
Campos.

Ele
lavrador
ela
Ernesto de
desconhe Araújo
cido.
Cintra

Solteira

Francisco
Augusto
Gomes da
Cunha

Tenente
Coronel
Francisco
Lourenço
Cintra
(falecido)

Maria
Cândida de
Oliveira

135

149

150

N. 687
20/10/1878

N. 690
08/11/1878

Sem
nome

Sem
nome

Filha de
Benardina
,, escrava
de
Fermino
José
M Rita
Penha R.P. Vieira
Ele filho
de
Matheo e
Marianna
escravos
do Cap.
Luiz
Gonzaga
de
Moraes.
Ela filha
de Luiz e
Constânci
a,
escravos
de Lucas
de
Ignácio
Siqueira
e
Bragança e Franco
F Faustina Mogi Mirim Netto.

Solteira

Francisco
Augusto
Gomes da
Cunha
(fillho do
proprietário
)

Tenente
Mariano
Gomes da
Cunha

Ele
lavrador,
ela
serviço
doméstico
e casados

Tenente
João
Baptista
Gonzaga
Cintra

Tenente
João
Baptista
Gonzaga
Cintra

136

151

152

153

N. 693
25/07/1878

Bento e
Sebastia Minas e
Brasilio M na
Minas

N. 701
21/11/1878

Sem
nome

N. 702
25/11/1878

Sem
nome

Lavradore
se
casados
na Penha
R.P. .
Escravos
da
herança
do finado
Antônio
Domingu
es de
Desconhe Oliveira
cido
Cézar

Filha de
Petronil
João e
M ha
Pernambuco Luiza.
Solteira
Filha de
Mathias e
Christina,
todos
Benedit
F a
Atibaia
escravos Solteira

Joaquim
Firmino de
Araújo
Cunha
Emigdio
Gonçalves
dos Reis

Lucas de
Siqueira
Franco
Netto

Emigdio
Gonçalves
dos Reis

Lucas de
Siqueira
Franco
Netto

137

de Lucas
S. F.
Netto
154

N. 703
08/11/1878
155 N. 718
22/10/1878
156
N. 721
18/12/1878
157

Sem
nome

N. 731
10/02/1879

Sem
nome

Josefa

Venanci
F a
Penha R.P.
Constan
F ça
Minas

Benedit
Felizard
F a
Minas
a

Filha de
Ignácia
escrava
de José
Henrique
Vieira

José
Henrique
Solteira
Vieira
Bento José
de Toledo
João
Lavradora Antônio de
e solteira Camargo

Ele filho
de
Cypriano
e Maria e
Gregori
ela filha
Jacintho de
oe
de
Francisc Penha R.P. e Salvador Lavradore Araújo
F a
Penha R.P. e Victoria s
Cintra

Anna (filha
de José H.
Vieira)
Francisco
José de
Toledo

138

158

159

160

N. 736
27/02/1879

N. 737
15/03/1879

N. 747
12/03/1879

Alexand
re e
África e
F Josepha Pernambuco

Ele
lavrador,
ela
desconhe
cido.
casados
na matriz
da Penha
R.P.

Bento
Domingues
de
Alvarenga

Bento
Domingues
de
Alvarenga

Sem
nome

Miguel
F e Luiza

Lavradore
se
casados
na matriz
da Penha
R.P.

Bento
Domingues
de
Alvarenga

Bento
Domingues
de
Alvarenga

Joanna

Joaquim
e
Benedit Bragança e
F a
Bragança

Sem
nome

Ele filho
de
Joaquim e
Rosa. Ela
filha de
Alexandr
ee
Josepha,
escravos
de Bento
D. de
Penha R.P. e Alvareng
Penha R.P. a
Ele filho
de
Domingo
s e Joanna

Lavradore
se
Alferes
casados
Ignacio de
na matriz Loyola

139

e ela filha da Penha
de Miguel R.P.
e
Thereza.
161

162

N. 752
28/03/1879

N. 759
14/04/1879

Sem
nome

Sem
nome

Ele filho
de José e
Maria,
escravos
de
Eduardo
Tavares
Paes. Ela
desconhe
cido

Araújo
Cintra.

Ezequiel
Pereira de
Benedit
Casados Alvarenga
Campanha
oe
na matriz (filho do
Inocênci Minas e
da Penha proprietário
Ma
R.P.
)
Penha R.P.
Ele
Ele filho lavrador e
de
ela
Antonio e desconhe
Mariana e cido.
Vicente
ela filha Casados Tenente
e
de
na matriz Filadelpho
Benedit Minas e
Manoel e da Penha de Souza
Ma
Mogi Mirim Antonia. R.P.
Ferreira

José
Manoel
Pereira da
Silva

Tenente
Filadelpho
de Souza
Ferreira

140

163

164

165

N. 772
02/01/1880

Sem
nome

N. 773
22/01/1880

José

N. 774
18/01/1880

Sem
nome

Filha
deFrancis
co e
Joanna,
escravos
do
Fortunat
declarante
Ma
Penha R.P. .
Ele
desconhe
cido e ela
filha de
Rosa,
solteira.
Todos
escravos
de
Marianno
Antonio Desconhecid Gomes da
M e Eva
Cunha
o
Filha de
José e
Silveria.
"Eles hoje
Vicenci
F a
Penha R.P. libertos"

Tenente
João
Serviço
Baptista
domestico Gonzaga
e Solteira Cintra

Tenente
João
Baptista
Gonzaga
Cintra

Alferes
José
Avelino
Gomes da
Cunha
(filho do
Lavradore proprietário
)
s

Tenente
Mariano
Gomes da
Cunha

Francisco Francisco
Lavradora de Oliveira de Oliveira
Cintra
e Solteira Cintra

141

166

167

N. 778
25/02/1880
N. 781
25/12/1879

Filha de
Malachias
e Sabina,
Ovídio de
todos
Oliveira
escravos
Pacheco
de
(filho da
Leopoldin
Cândid
Francisc
a A. O.
Lavradora proprietária
Ma
Mogi Mirim Pacheco. e Solteira )
o
Francisco
Gomes da
Joaquin
Joaquim Africano e
Desconhe Lavradore Cunha
F e Anna Minas
Salles
a
cidos
s.

Leopoldina
Amália de
Oliveira
Pacheco
Francisco
Gomes da
Cunha
Salles
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Apêndice B – Casamentos realizados na vila da Penha do Rio do Peixe de 1876 a 1881
Casamentos Realizados na Vila da Penha do Rio do Peixe (03/02/1876 a 19/03/1881)
Nº
Registro

Data

Local

Declarante

Noivo

informaçõ Noiva
es

Informaç
ões

Proprietári
o

Nº 1

03/02/1876

Igreja
Matriz
da
Penha
R.P

Pedro de
Almeida
Lara

Francis
co

19 anos,
filiação
desconhe
cida,
solteiro,
natual de
Ouro
Fino,
lavrador

Maria

Nº 20

29/06/1876

Francis
co
Octavi
ano de
Vasco
ncellos
Tavare
s

morador
da Penha
R.P.
solteiro,
negociant
e, 22
anos,
natural de

Anna
Isabel
da
Silva

21 anos,
Pedro de
filiação
Almeida
desconhe Lara
cida,
solteira,
natural de
Caldas-SP.
Casament
o
realizado
pelo ,
Conego
João de
Santa
Candida.
Solteira,
lavradora,
ela com
28 anos,
natural da
Penha
R.P., filha
de Bento

Observaçõe
s
Maria tem
3 filhos,
Lourença 4
anos,
Benedito 2
anos,
Quintiliano
4 meses.

testemunh
as: Tenente
José
Augusto de
Araujo
Cintra e
Manoel da
Rocha

143

Nº 21

22/07/1876

Maxim
iano
Honori
o
Gomes

Bragança.
Filho de
João
Baptista
Tavares e
Leonor
Garcia de
Vasconcel
los.
morador
da Penha
R.P.,
lavrador,
natural de
Santo
Antonio
de
Jacutinga,
19 anos,
solteiro,
filho

josé
Pereira da
Silva e
Maria
Antonia
de
Oliveira.
Gertru
des
Lopes
da
Concei
ção

modador
a da
Penha
R.P.
lavradora,
13 anos,
solteira e
filha de
Anna
Lopes da
Conceição

Campos
Porto.

144

Nº22

19/08/1876

Joaqui
m
Antoni
o de
Toledo

natural de
Luiza,
solteira,
falecida,
foi
escrava
de José
Honorio
Gomes.
26 anos,
solteiro,
natural de
Monte
Sião,
lavrador,
LIBERTO,
filho de
Antonio
Pinheiro
de Toledo
e Cycilia
maria das
Dores.

Nº 39

21/10/1877

Victori
no
Correa
Alves
Marza

69 anos,
LIBERTO,
solteiro,
natural de
São

Francis
ca
Maria
de
Oliveir
a

Custod
ia
Maria
de
Jesus

14 anos,
solteira,
lavradora,
LIBERTA,
natural da
Penha
R.P. filha
de
Francisco
Mendes
de
Oliveira e
Constanç
a Maria
de
Oliveira.
50 anos,
LIVRE,
natural de
Santa
Anna de

Testemunh
as:
Francisco
José de
Toledo,
lavrador,
54 anos e
José
Antonio
Barbosa,
fogueteiro,
34 anos.

testemunh
as foram
Capitão
Manoel
Vicente de

145

gão

Sebastião
, filho
natural de
Catharina
Maria.

Sapucai,
viuva de
Domingos
Antonio
de Aguiar.
Filha de
Antonio
Joaquim
da Luz e
Anna
Bernarda.
Ela tem
dois filho
com seu
falecido
marido,
Sebastian
ae
Silvestre.

Araújo
Cintra e o
Tenente
José
Augusto de
Araújo
Cintra.

146

N. 45

26/02/1878

Nicolá
o

24 anos,
solteiro,
natural
do RJ,
filiação
desconhe
cida

Victori
a

24 anos,
solteira,
filha de
Jeremias
e Ana
escravos
de José
Theodoro
Garcia
Leal

Francisco
José
Cardoso
Ribeiro
(prop. Os
noivos)

Testemunh
as:
Domingos
de Sylos
Pires,
Vicente
Pires de
Arruda.
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Apêndice C – Segundo livro de óbitos da vila da Penha do Rio do Peixe de 1878 a 1880.
2 º livro de Óbitos da Vila do Rio do Peixe de 1878 a 1880
Nº do
Registro

Data da
morte

Nome

Idade

Causa

N. 548

21/09/18
78

Angela

22 anos

Recaí
da de
Parto

N. 551

não
consta

Avelina

21 dias

foi
encon
trada
morta
na
cama
de
sua
mãe

N. 553

31/09/18
78

André

19
meses

Verm
es

Família

Filha de
Bento,
lavrador e
natural de
Serra Negra
e de Eva,
lavradora e
natural de
Bragança.
Escravos do
proprietário.
Filho de
Ignacio e
Faustina

Declarante

Proprietário

Local

Demais
informações

Local do
sepultam
ento

Lourenço
Pinheiro de
Toledo

Francisco
José de
Toledo

na
casa
do
dono

No
cemitério
desta
paróquia.

Casimiro
Rodrigues
de Siqueira
Bastos

José
Rodrigues
de Siqueira
Bastos

na
casa
do
dono

Angela era
solteira, de
Minas
Gerais e
deixou duas
filhas,
Theodora de
2 anos e
Maria de 3
meses.

Firmo (?)
Alves de
Andrade

João
Baptista
Gonzaga
Citra

na
casa
do
dono

No
cemitério
desta
paróquia.

No
cemitério
desta
paróquia.

148

N. 581

02/12/18
78

José

30 anos

Estup
or

Nascido na
Penha R.P. e
filho de José
CASANGE e
Maria,
escravos de
Rocha
Campos.

João
Damasco
de
Carvalho
(empregad
o da faz.
De
Francisco
da Rocha
Campo)

Francisco da
Rocha
Campos

na
casa
do
dono

N. 592

05/01/18
79

Benedit
o

5 anos

Ataqu
e

Pedro
Caetano
Pinto

Pedro de
Almeida
Lara

na
casa
do
dono

N. 593

12/01/18
79

Francis
co

30 anos

Asfix
iado
no
Rio

filho de
Maria,solteir
a, natural de
CaldasMinas,
escrava de
Pedro de
Almeida
Lara
solteiro e
sem
informações
sobre filiação

João
Antonio de
Souza

David josé
Pereira da
Silva

no
Rio
da
Penha

Casado com
Rita da
Penha R.P. e
pai de
Joaquina de
6 anos e
Catharina de
4 anos.

No
cemitério
desta
paróquia.

No
cemitério
desta
paróquia.

Em o Rio do
Peixe em
frente a casa
da Fazenda
de David
José Pereira
da Silva

No
cemitério
desta
paróquia.
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deste distrito
faleceu
asfixiado na
aguá daquele
Rio"
N. 595

13/01187
9

Paulina

9
meses

Febre
pelo
nasci
ment
o de
dente.

filha de
Antonio e
Benedita,
escravos de
Ladislau.

N. 601

30/01/18
79

Narciza

76 anos

Hidro
fesia

era ainda
escravizada e
africana.

N. 609

21/02/18
79

Escolas
tica

25 anos

"Téta
no
Prove
niente
de
estrep
ada
num
pé"

era
lavradora,
denominada
de Nação,
casada com
Joaquim
tambem de
Nação e
escravizados
de Francisco
J.C. Ribeiro.

Adão
Hulinger;
"na
qualidade
de
FEITOR
da faz. De
Ladisláu
joaquim
Pinheiro
Alves
joaquim
Pinheiro
Alves
(empregad
o da faz.
De
Francisco
J.C.
Ribeiro)

Capitão
Ladisláo
Antonio de
Araujo
Cintra

na
casa
do
dono

No
cemitério
desta
paróquia.

Francisco
José
Cardoso
Ribeiro
Francisco
José
Cardoso
Ribeiro

na
casa
do
dono
na
casa
do
dono

No
cemitério
desta
paróquia.
No
cemitério
desta
paróquia.

Escolastica
deixou tres
filhos,
Benedito (6
anos),
Benedita (4
anos) e
Sebastiana
(1 ano e
meio)

150

N. 618

18/03/18
79

Joanna

11 dias

Tétan
o dos
recem
nasci
dos

N. 620

27/03/18
79

Thoma
z

4 anos

Coqu
eluch
e

filha de
Salvador,
lavrador,
natural de
Atibaia e
Maria,
lavradora,
natural de
Santo
Antonio da
Caxoeira.
Escravos da
herança do
TenenteCoronel
Francisco
Lourenço
Cintra
filho de
Franscisco,
lavrador e
natural da
África e Rita,
lavradora,
natural da
Penha R.P.

Ernesto de
Araújo
Cintra

Luiz
Antonio
Pereira da
Silva

Ernesto de
Araújo
Cintra

na
casa
do
dono

No
cemitério
desta
paróquia.

declar
ante

No
cemitério
desta
paróquia.

151

N. 621

30/03/18
79

Juliana

1 ano e
11
meses

Coqu
eluch
e

N. 645

04/01/18
80

Joaqui
m

60 anos

Ataqu
e
Instan
taneo

N. 646

08/01/18
80

Joaqui
m

N. 653

25/01/18
80

João

nasce
ue
falece
u

1 ano e
meio

Verm
es

filha de
Mecias e
Veronica,
ambos
naturais da
Penha R.P.
natural de
Minas,
casado com
Miria e não
deixaram
filhos.
Jacintha

Tenente
Luiz
Antonio
Pereira da
Silva

Tenente
Luiz
Antonio
Pereira da
Silva

na
casa
do
dono

No
cemitério
desta
paróquia.

José
Xavier da
Silveira

Manoel
Franco de
Oliveira

na
casa
do
dono

No
cemitério
desta
paróquia.

Cyrino
Rodrigues
de Siqueira
Bastos

José
Rodrigues
de Siqueira
Bastos

na
casa
do
dono

filho de
Roque e
Vicencia,
lavradores e
escraviz. Do
orfão
Olegário.

David José
Pereira da
Silva

Olegário

na
casa
do
dono

"nasceu e
faleceu no
mesmo ato o
ingenuo de
nome
Joaquim
batizado
naquele ato,
filho natural
de sua
escrava de
nome
Jacintha
solteira"

No
cemitério
desta
paróquia.

No
cemitério
desta
paróquia.

152

N. 657

28/01/18
80

Lucind
a

40 anos

N. 660

01/02/18
80

Rita

2 anos

Verm
es

natural de
Mogi Mirim,
casada com
João,
lavrador.
filha de Eva,
solteira,
lavradora

Antonio
Carlos da
Cunha
Canto

Albano Leite
da Cunha
Canto

na
casa
do
dono

David José
Pereira da
Silva (tio
de
Olegário)

Olegário

na
casa
do
dono

ficou um
filho de
nome
Honorio de 2
anos

No
cemitério
desta
paróquia.
No
cemitério
desta
paróquia.
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