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Resumo 

A família escrava ainda é pouco estudada na região da Zona da Mata mineira. 

Partindo desta ótica, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma análise dos 

casamentos de escravos, na região de São Paulo do Muriahé, Zona da Mata 

mineira, em meados do século XIX, até final da escravidão. Estaremos utilizando 

fontes paroquiais, tais como: registros de casamentos e batismos para analisarmos 

as redes de sociabilidades existentes entre os cativos. Espera-se que este trabalho 

contribua para a compreensão da formação da família escrava na região, entendida 

não como algo fechado em si, mas percebida em sua totalidade. 

Palavras – chave: Família escrava, escravidão, Zona da Mata mineira. 

Introdução 

A freguesia de São Paulo do Muriahé, localizada na região da Zona da Mata 

mineira, apresenta poucos estudos voltados para as questões ligadas à família 

escrava. Este trabalho foi motivado a partir dos trabalhos de Rômulo Garcia de 

Andrade1 e Vitória Fernanda Schettini de Andrade2, que voltaram suas pesquisas 

para a família escrava da região. Os dois trabalhos desenvolvem pesquisas a partir 

de abordagens diferentes. Vitória Andrade trabalha com os registros de batismos da 

paróquia de São Paulo do Muriahé, e Rômulo Andrade trabalha analisando 

comparativamente os registros da paróquia de São Paulo do Muriahé com os 

registros da paróquia de Santo Antônio de Juiz de Fora, a partir de meados do 

século XIX. 

Buscaremos através dos registros de casamento e batismo da paróquia de 

São Paulo do Muriahé, cruzar os dados a fim de buscar um novo enfoque sobre a 

família escrava regional analisando os matrimônios e os filhos nascidos e levados à 

pia batismal, observando também a relativa durabilidade dos matrimônios sagrados 

pela Igreja.  

Nosso enfoque são as famílias legitimadas pela Igreja através do casamento 

e do batismo. Todavia, isto não quer dizer que não tenham existido famílias 

escravas não legitimadas pela consagração do matrimônio. Ou seja, em caso de 

crianças definidas como naturais ou ilegítimas, não significa que elas não estejam 

inseridas em um contexto familiar, ou que seu pai não esteja próximo. 



Objetivos 

 Analisar os casamentos e batismo entre escravos na freguesia de São 

Paulo do Muriahé, Zona da Mata mineira, entre 1852 a 1888.  

 Buscar através do cruzamento dos dados analisar a formação da família 

escrava no seio religioso e sua relativa estabilidade. 

 Analisar duas famílias escrava, uma pertencente ao proprietário com o 

maior número de escravos que casaram e a do proprietário com o maior 

número de cativos levados a pia batismal.  

Metodologias  

 Este trabalho se desenvolve a partir do cruzamento de dados dos registros 

presentes nos livros de casamento e batismo da paróquia de São Paulo do Muriahé, 

catalogados em planilha Excel pela historiadora Vitória Fernanda Schettini de 

Andrade, e fornecido para que a pesquisa pudesse ocorrer. 

 Para melhor exposição da pesquisa, utilizaremos gráficos e tabelas, ligados à 

história serial, assim como salienta José D’Assunção: 

De fato, o campo da História Serial refere-se a um tipo de fontes 
e a um ‘modo de tratamento’ das fontes. Trata-se, neste caso, 
de abordar fontes com algum nível de homogeneidade que se 
abram para a possibilidade de quantificar ou de serializar as 
informações ali perceptíveis no intuito de identificar 
regularidades. (Barros, 2011, p. 164) 

Os dados serão trabalhados de forma a dar vida aos sujeitos envolvidos, por 

acreditar que é possível, através de levantamento de listas, reconstruir a vida de 

passados distantes, para que possamos entender a região de maneira mais ampla. 

Para tanto, foi feito uma listagem de todos os registros de batismo e casamento da 

paróquia de São Paulo do Muriahé, entre os anos de 1852 a 1888. Tal data de 1852 

se apresenta por conta do início dos registros de batismo e casamento da paróquia 

de São Paulo do Muriahé, e o ano de 1888 como data limite, se deve por conta da 

assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravatura. 

Através de uma análise microscópia3, desenvolveremos dois estudos de caso 

que enfocam famílias constituídas de pai, mãe e filho(s). Destacamos uma família do 

proprietário que teve o maior número de escravos que foram sagrados pelo 



matrimônio (Manoel Garcia de Mattos), e outra família do proprietário que teve o 

maior número de mancípios levados à pia batismal (Antônio Augusto da Silva 

Canêdo), buscando perceber as testemunhas dos casamentos, a quantidade de 

filhos e os compadrios. Como é salientado por Jonis Freire: 

A família foi de vital importância para a vida cotidiana dos que a 
compunham. Por meio dela os cativos tiveram a oportunidade de 
manter e redefinir suas raízes. Puderam também contar com 
uma instituição forte que possibilitava auferir ganhos (sociais, 
econômicos e políticos), constituir espaços de sociabilidade e 
solidariedade. Essa família se estendia muito além dos limites de 
qualquer unidade familiar ou consanguínea. Podiam atravessar 
as barreiras legais da condição de cativo, por intermédio das 
relações oriundas do convívio entre si e pessoas livres e libertas. 
(Freire, 2012, p.162) 
 

Apresentaremos como estudo de caso as famílias de João e Felícia 

(proprietário Manoel Garcia de Mattos) e de João Murta e Juscelina (proprietário 

Antônio Augusto da Silva Canêdo). 

 

Desenvolvimento 

 Este trabalho partiu de um incentivo em sala de aula, nas aulas de História de 

Minas, a partir do estudo regional da Zona da Mata mineira. Fomos levados a pensar 

a formação da família escrava a partir de várias óticas historiográficas. Como foi nos 

fornecido o material de todo levantamento da Matriz São Paulo, em Muriaé, dos 

registros de batismos e casamentos para o século XIX, iniciamos, sob a supervisão 

da professora Vitória Fernanda Schettini de Andrade, a coleta dos dados para que 

pudéssemos chegar aos objetivos propostos. 

 Intercalado com leituras mais aprofundadas sobre o tema, foi feito uma 

planilha que será melhor discutida na metodologia utilizada nesta pesquisa. 

Portanto, nossas ideias comungam com alguns autores, e afirmamos, assim como 

Jonis Freire, que: 

a família escrava, durante algum tempo foi considerada pela 
historiografia como inexistente, devido à suposta anomia e 
promiscuidade inerente aos cativos, impedidos, pelo caráter 
violento e opressor da escravidão, de tecerem solidariedades 
duradouras e se integrarem à “sociedade de classes”. Pensava-
se que o escravismo havia deformado tanto o caráter quanto a 



cultura negra, o que levou os cativos a dissolução moral de seus 
costumes, tendo como consequência a devassidão geral da 
sociedade. (Freire, 2012, p. 161) 

Este novo olhar sobre a escravidão se tornou possível graças às pesquisas 

de caráter demográfico. Podemos ressaltar que os principais colaboradores, que 

tornaram possível este novo enfoque são Robert Slenes4, Manolo Florentino e José 

Roberto Góes5, Hebe Mattos6, e outros, tiveram a percepção de trazer um novo olhar 

sobre a senzala e as relações sociais destes cativos. Estas pesquisas 

desencadearam novos trabalhos a respeito da família escrava.  

 Na Zona da Mata mineira existem alguns trabalhos desenvolvidos sobre a 

família escrava. Dentre estes trabalhos, podemos destacar o de Jonis Freire7, que 

desenvolve  análise de famílias escravas de três grandes proprietários em Juiz de 

Fora, além dos já citados Rômulo Andrade e Vitória Andrade que desenvolvem 

pesquisas na freguesia de São Paulo do Muriahé. 

Resultados 

Casamentos: 

Esses casamentos entre cativos eram respaldados pelas As Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia, publicadas em 1720, sendo vigente em todo 

território brasileiro. 

Conforme o direito divino, e humano, os escravos, e escravas 
podem casar com outras pessoas cativas, ou livres, e seus 
senhores não lhe podem impedir o matrimônio, nem o uso dele 
em tempos e lugar conveniente, nem por esse respeito os 
podem tratar pior, nem vender para outros lugares remotos, para 
onde o outro por ser cativo ou por ter outro justo impedimento o 
não possa seguir, e fazendo o contrário pecam mortalmente, e 
tomam sobre suas consciências culpas de seus escravos, que 
por este temor se deixa muitas vezes estar, e permanecer em 
estado de condenação. (Constituições Primeiras do Arcebispado 
da Bahia, 1720. Livro Primeiro, Título LXXI). 

Análise dos registros: 

 Foram levantados 52 registros de casamento entre escravos no 1º, 2º e 3º 

livro de casamentos do Arquivo da Paróquia São Paulo do Muriahé. Dentre os quais 

pertencentes a 35 proprietários, segundo demonstrado na tabela abaixo: 



Número de casamentos de escravos por 
proprietário  

 Proprietário Nº de 
casamentos 

 1 6 

 4 3 

 4 2 

 26 1 

Total 35 52 
Fonte: 1º, 2º e 3º livros de casamento do Arquivo da Paróquia de São Paulo do Muriahé 

 Podemos observar através dos dados recolhidos que o número de 

proprietários com apenas um casamento entre escravos registrados representa 74% 

do total de casamentos, o que corrobora com o argumento apresentado por 

Andrade: 

A localidade analisada teve como característica a base de 
concentração de terras onde a pequena minoria dominava a 
grande extensão de terra, ainda que, o número de escravos e a 
dedicação à cafeicultura fossem muito modestos. Assim, as 
pequenas e médias propriedades tinham a função de absorver o 
grande contingente populacional de escravos que existia na 
localidade no século XIX. (Andrade, 2006, p. 45). 

Casamentos coletivos: 

Podemos observar através da análise dos registros de casamento, um 

considerável número de casamentos coletivos.  

A respeito dos casamentos coletivos, Stuart Schwartz afirma que:  

(...) registros de casamento que documentam em uma mesma 
cerimônia de três ou quatro casais escravos pertencentes a um 
mesmo senhor, indica a intervenção direta do proprietário na 
seleção e na época do casamento. (Schwartz, 1988, p. 315).  



 

Fonte: 1º, 2º e 3º livros de casamento do Arquivo da Paróquia de São Paulo do Muriahé 

Para Sheila de Castro Faria, a realização de cerimônias coletivas poderia 

representar uma influência da Igreja como forma de facilitar a atuação do Pároco. 8 

Na tabela abaixo, apresentamos as datas de realização desses casamentos 

coletivos, o número de casamentos correspondentes às datas e os proprietários 

destes escravos que foram unidos em sagrado matrimônio. 

Casamentos coletivos 

Data Nº de casamentos Proprietário 

18/07/1887 4 José Antonio Correa 
Nogueira (1) 
Domingos Justino de 
Sant’anna (3)* 

09/07/1859 2 José Joaquim Alves 

14/08/1859 2 José Rois Xavier Pimenta 

23/09/1867 5 Manoel Garcia de Mattos 

12/09/1869 2 João Francisco Cerqueira 

20/08/1872 2 Antônio Augusto da Silva 
Canêdo 

Total 17 7 
Fonte: 1º, 2º e 3º livros de casamento do Arquivo da Paróquia de São Paulo do Muriahé 

*Três casais de escravos de Domingos Justino de Sant’anna se casaram nesta data, 

e um casal de José Antonio Correa Nogueira. Fato pouco comum, pois os outros 

casamentos coletivos foram realizados somente com casais de escravos do mesmo 

dono. 

Estudos de caso: 

 Apresentaremos dois estudos de caso. Analisaremos uma família do 

proprietário Manoel Garcia de Mattos, que teve o maior número de casamentos 

33% 

67% 

Proporção casamentos 
coletivos/individuais 

Casamentos coletivos 

Casamentos Individuais 



registrados na paróquia de São Paulo do Muriahé, somando um total de seis 

casamentos e vinte e dois batismos. E analisaremos uma família do proprietário 

Desembargador Antônio Augusto da Silva Canêdo, que levou à pia batismal o maior 

número de escravos  registrados na paróquia de São Paulo do Muriahé, somando 

um total de 34 batismos e dois casamentos. 

 No dia vinte e três de Setembro de 1867, os escravos de Manoel Garcia de 

Mattos, João e Felícia, se uniram em sagrado matrimônio na paróquia de São Paulo 

do Muriahé, em uma cerimônia coletiva, tendo como testemunha José Francisco de 

Lima. Foi ministro de sacramento de licença paroquial o Pe. Maximiano José da 

Silva Castro. 

  João e Felícia tiveram três filhos levados à pia batismal: 

  Balbina, nascida em vinte e cinco de maio de 1869, e batizada em seis de 
junho de 1869, foi apadrinhada pelo escravo Anasthacio e pela escrava 
Custódia, em batismo realizado pelo Pároco Antonio Bento.  

 Gregório, nascido em data indefinida e batizado em primeiro de março de 
1872, foi apadrinhado por José e Martiniana, também escravos de Manoel 
Garcia de Mattos, em batismo realizado pelo pároco José Delfino Cesar.  

 Guilhermina, nascida em oito de fevereiro de 1878, e batizada em dezessete 
de fevereiro de 1878, foi apadrinhada por Francisco Pinto Monteiro e 
Martiniana Serafina de Freitas, em batismo realizado pelo Pároco José 
Delfino Cesar.  

 Podemos observar que essa família se manteve estável por muitos anos, e 

não foram separados ou vendidos, e se expandiu através dos filhos e das relações 

de compadrio. Balbina e Gregório foram apadrinhados por escravos, enquanto 

Guilhermina, a filha caçula, fora apadrinhada por pessoas livres, o que nos mostra 

que as redes de sociabilidade criadas a partir do compadrio não se limitava somente 

a pessoas na mesma classe social. 

Partindo para a próxima análise: 

No dia vinte de agosto de 1874, os escravos do Desembargador Antônio Augusto 

da Silva Canêdo, João Murta e Jucelina, se uniram em sagrado matrimônio na 

paróquia de São Paulo do Muriahé, em uma cerimônia coletiva, tendo como 

padrinhos José Cabral e José Anastacio, também escravos do Desembargador 

Canêdo. Foi ministro de sacramento o Reverendo Marianno Gamerano.  



 João Murta e Juscelina tiveram dois filhos levados à pia batismal. 

 Ismael, nascido em dezessete de novembro de 1879, e batizado em vinte de 
abril de 1880, foi apadrinhado por Joaquim Cardoso e pela escrava Luzia, em 
batismo realizado pelo pároco Manoel José Ferreira.  

 Sara, nascida em vinte e dois de junho de 1881, e batizada em vinte e nove 
de junho de 1881, foi apadrinhado por José Anastacio e por Isabel, ambos 
escravos do Desembargador Canêdo, em batismo realizado pelo Pároco José 
Delfino Cesar.  

 Podemos observar novamente que esta família também se manteve estável 

por muitos anos. Outro ponto que deve ser ressaltado é o padrinho de Sara, José 

Anastacio, que também foi testemunha de casamento de João Murta e Juscelina. 

Considerações Finais 

 É perceptível a formação da família escrava em São Paulo do Muriahé 

através dos dados apresentados. O direito do casamento e do batismo eram 

respaldados pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, mas também 

podemos observar que os registros não seguiam à risca as determinações 

presentes, como o tempo limite de oito dias entre o nascimento e o batismo da 

criança. 

 Observamos também que estes matrimônios tiveram por algum tempo uma 

relativa estabilidade, ao analisarmos os registros de batismo dos filhos dos casais 

apresentados nos estudos de caso. 

 O compadrio nos mostra as redes de sociabilidade entre escravo/escravo e 

escravo/livre, que segundo Andrade: “Pelo compadrio os escravos expandiam suas 

relações de parentesco, levando-a inclusive, para fora das senzalas e unidades de 

produção, proporcionando-os segurança, diante das instabilidades cotidianas.” 

(Andrade, p. 16, 2006). 

 Esta pesquisa tem como papel trazer novas perspectivas sobre as relações 

escravistas no século XIX na Zona da Mata mineira. 
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