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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar Ações de Tutoria e Contratos de 

Soldada endereçados às crianças e jovens das cidades de São José dos Campos e 

Paraibuna respectivamente, entre os anos de 1888 e 1889 , ocorridas no Pós -

Abolição  do Vale do Paraíba Paulista.  Para a realização desse estudo fizemos um 

levantamento no Arquivo Público de ambas as cidades no referido período. Em 

relação a cidade de Paraibuna,  a documentação foi  encontrada no Núcleo de 

Patrimônio Histórico de Paraibuna-SP – Fundação Cultural “ Benedicto Siqueira e 

Silva “ . A documentação de São José dos Campos encontra- se sob a tutela da 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo no Arquivo Histórico de São José dos Campos, 

sendo utilizada pelo Laboratório de Pesquisa e documentação Histórica da Univap. 

Também utilizamos como embasamento desse estudo a Historiografia sobre o tema. 

Introdução 

O 13 de Maio de 1888 simbolizou a liberdade jurídica dos escravos no Brasil, 

tornando-se o país o último continente Americano a abolir o regime escravocrata.  

No entanto, vários movimentos sociais, além de fugas, rebeliões escravas, 

assassinatos de feitores entre outros, compunham o cenário de década de 1880 no 

sudeste brasileiro. Várias Ações de liberdade, algumas litigiosas, eram promovidas 

por escravos na justiça contra seus senhores. A década de 1880 foi um período 

turbulento para a sociedade escravista, devido aos movimentos desencadeados em 

vários estratos da sociedade contra a ordem escravocrata. 

Segundo Maria Helena Machado  

A rebeldia escrava, ao longo dos anos 1880, mostrou- se especialmente assustadora em 
todas as regiões em que a concentração de escravos tornava expressiva tal camada na 
população. Nesse contexto, algumas áreas particularmente violentas atravessaram a década 
sob constante intervenção da chefia da polícia, que, enviando pesados contingentes a essas 
localidades, procurava cercear os movimentos escravos, senão extinguindo – os, pelo menos 
mantendo – os sob controle (Machado, 1994- 85). 

No entanto, o advento do 13 de maio não significou a quebra total das tensões 

desencadeadas na última década da escravidão. Conforme observado pela 

historiografia recente, o pós-abolição tornou- se palco de muitas demandas , quando 

questões como trabalho, agenciamento, tutelas de órfãos e soldadas trouxeram 

novas expectativas e turbulências aos recém-libertos e seus filhos. 
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Nesse sentido, buscando dar conta de uma época bastante contraditória, a 

História Social tem hoje como uma de suas vertentes de pesquisa o Pós-Abolição. 

Tal corrente historiográfica propõe uma análise sobre esse período por meio de 

estudos que contemplam as relações sociais desempenhadas pelos ex-escravos e 

seus descendentes, buscando problematizar tais questões. Conforme apontam Ana 

Maria Rios e Hebe Maria Mattos: 

As visões da última geração de escravos brasileiros sobre seus planos e destinos, após o 13 
de maio, finalmente começam a emergir como um dos problemas históricos cruciais na 
historiografia brasileira sobre o período. Até a década de 1990, aproximadamente, apenas a 
marginalização dos libertos no mercado de trabalho pós-emancipação era enfatizada nas 
análises historiográficas. Os últimos cativos e seu destino após a abolição atraíam compaixão 
e simpatia, mas não pareciam apresentar maior potencial explicativo para a história do 
período. Com a abolição do cativeiro, os escravos pareciam ter saído das senzalas e da 
história, substituídos pela chegada em massa de imigrantes europeus. ( Rios e Mattos ,2004-
170  ). 

Nas últimas décadas, algumas pesquisas vêm demonstrando que, no Pós-

Abolição, a busca pela mão de obra de crianças e jovens deu-se com bastante 

frequência, sendo muitas vezes por meio de disputas judiciais envolvendo Ações de 

Tutela e Contratos de Soldada. 

Maria Aparecida Papali, ao trabalhar as tensões ainda existentes no pós-abolição 

na cidade de Taubaté deparou-se com uma grande quantidade de Ações de Tutela 

de Órfãos ocorridas principalmente entre os anos de 1888 e 1889. Grande parte 

dessas tutelas recaiam sobre filhos de libertas ou filhos de “mães solteiras pobres”, 

sendo que “ de acordo com a legislação da época , mulheres solteiras pobres ( ou 

viúvas pobres) eram passíveis de terem seus filhos tutelados por  outros , dada  sua 

condição de “ incapaz” para bem criar e educar os filhos “. (Papali, 2003-185). 

Segundo Maria Aparecida Papali havia diferenças entre os tipos de tutelas, sendo 

que a Tutela Dativa era aquela que recaia sobre pais ainda vivos que, por alguma 

razão, não teriam condições de criar seus filhos. Segundo a autora, tais tipos de 

tutelas foram amplamente utilizadas para se tutelar filhos de libertas ou de “mães 

solteiras pobres”, consideradas incapazes de bem criar seus filhos. 

Chamam – se tutores testamentários aqueles que são nomeados em testamento; legítimos 
aqueles que a lei nomeia na falta ou incapacidade dos testamentários ; e dativos , aqueles 
que , na falta ou incapacidade de uns e outros , são nomeados pelo juiz-Ord.L.4,T.102* 1,5 e 
7.(1915:190) . (Papali, 2003-38). 
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A autora observa outras características sobre a mulher que a tornava “incapaz” 

para cuidar de seus filhos segundo a época. 

Processos tutelares com essas justificativas a respeito das condições sociais das mães das 
crianças pleiteadas para tutoria são muito semelhantes no seu discurso. Mães “ solteiras 
pobres “ , libertas ou sem recursos mesclavam-se num único enunciado que parecia conter 
todas as informações necessárias , dispensando maiores argumentações , ou seja , tais mães 
não estariam nos “ casos de serem tutoras “ , não teriam recursos para criar e educar seus 
filhos. Muitas vezes , apenas a indicação de liberta , preta , parda ou “ Maria de Tal “ parecia 
conter todos esses preceitos preconcebidos em relação a essas mulheres . ( Papali , 2003-
155) 

Papali observou também que a grande maioria das crianças tuteladas, filhos de 

libertas ou “mães solteiras pobres” eram encaminhados ao trabalho doméstico ou na 

lavoura: “Teve início uma verdadeira disputa pelos serviços desses novos agentes 

sociais. Tanto a agricultura como o serviço doméstico viram-se ameaçados de 

perderem suas valiosas contribuições braçais, caso medidas mais agressivas não 

fossem tomadas.” ( Papali, 2003-143). 

Além de serem tuteladas, muitas dessas crianças e jovens eram também 

assoldadas, outro procedimento jurídico endereçado à contratação do trabalho de 

menores. Gislane Campos Azevedo pesquisou sobre o trabalho exercido por 

crianças e jovens na cidade de São Paulo entre os anos de 1871 e 1917 tendo como 

base os Contratos de Soldada, como era habitual para a época. Segundo a autora: 

“Criado nos primeiros anos do período imperial a fim de legalizar o trabalho de 

crianças filhas de imigrantes, a soldada era um contrato de locação de serviço de 

menores estrangeiros para serviços domésticos intermediado pelo juizado de 

órfãos”.( Azevedo ,  1995-22). 

No entanto, a Soldada sofreu mudanças ao longo do tempo, como  observa a  

autora : 

A soldada sofreu mudanças jurídicas, passando a atingir não apenas os filhos de imigrantes, 
como também toda e qualquer criança pobre. 
De acordo com a nova legislação, a soldada seria utilizada quando os juízes de órfãos 
determinassem “que menores indigentes sejão alugados para serviços domésticos”. Isso 
permitiu que seu uso fosse intensificado, pois na prática o contrato de soldada passou a ter, 
como objetivo principal, a tarefa de substituir o serviço escravo das residências pelos serviços 
dos menores abandonados. (Azevedo, 1995 -22 -23). 

 

A Soldada exigia que fosse pago um soldo, que poderia ser mensalmente, 

semestralmente ou conforme o Juiz determinasse.  O soldo deveria ser depositado 
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numa conta na Caixa Econômica, que o Contratante deveria abrir em nome do seu 

assoldadado. Outras medidas legais exigidas pelo Contrato de Soldada ,  eram o 

ensinamento das primeiras letras, fazeres domésticos no caso das meninas e 

serviços na lavoura no caso dos meninos. No entanto, vemos que muitas das 

medidas legais não eram cumpridas como, por exemplo, o depósito na Caixa 

Econômica e  o ensinamento das primeiras letras. 

Anna Gicelle Garcia Alaniz (1997) mostrou a crescente demanda em busca da 

mão de obra infantil na Região de Campinas no período de 1871-1895, de como os 

senhores passaram a procurar redefinir as relações já existentes, para manter o 

controle social. “Os senhores de escravos passaram a procurar opções e a redefinir 

relações já existentes no sentido de conservar algum controle sobre a mão de obra , 

caso esta viesse a tornar-se livre , como de fato aconteceu “ . ( Alaniz , 1997-19). 

Objetivo 

O objetivo dessa pesquisa é desvendar as tensões, conflitos e agenciamentos de 

trabalho protagonizados por crianças e jovens  nos anos que se seguiram ao Pós-

Abolição no Vale do Paraíba Paulista, especificamente as cidades de Paraibuna e 

São José dos Campos.  Buscamos evidenciar por meios quantitativos e qualitativos 

a procura pela mão de obra do menor em ambas as cidades, estabelecendo um 

paralelo, sempre embasados pelo referencial teórico que demonstra as tensões do 

tempo estudado. 

Metodologia  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram utilizados fontes primárias , sendo 

todas manuscritos do século XIX , relativos às Ações de Tutoria e Contrato de 

Soldada , documentação pertencente ao Juízo de Órfãos de Paraibuna-SP , Caixa 

Arquivo 1888  e Caixa Arquivo 1889 parte I , II e III sob a tutela do  Núcleo de 

Arquivo e Patrimônio Histórico – Fundação Cultural “ Benedicto Siqueira e Silva “ – 

Paraibuna – SP . As fontes primárias pertencentes a São José dos Campos  

encontram-se sob a tutela da Fundação Cultural Cassiano Ricardo no Arquivo 

Histórico de São José dos Campos utilizado pelo Laboratório de Pesquisa e 

Documentação Histórica da Univap. ( Projeto de Pesquisa Pós-abolição: Trabalho e 
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Cotidiano em Pequenas Cidades do Vale do Paraíba Paulista (1888-1930) FAPESP 

N° 2014/10190-4) 

Desenvolvimento 
 

Paraibuna – SP e São José dos Campos -SP Contexto d e fundação ao século XIX 

Partimos da perspectiva da História Social, para embasarmos nossa pesquisa. 

Temos o propósito de analisar as relações de trabalho implementadas e impostas às 

crianças e  jovens de Paraibuna e São José dos Campos nos primeiros anos do pós-

abolição da região. Para tanto, fizemos um levantamento no Arquivo Histórico da 

cidade de Paraibuna e São José dos Campos relativo às tutelas e soldadas 

endereçadas as crianças e jovens das respectivas cidades entre os anos de 1888 e 

1889. 

 A cidade de Paraibuna – SP, município situado no Vale do Paraíba Paulista, tem 

sua data de fundação em 1666 que coincide com o período de surgimento de novas 

vilas na Capitania de São Paulo Seiscentista, como demonstra John Monteiro no seu 

trabalho Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo : 

Segunda Fase da fundação de vilas , que se iniciou na década de 1640 , articulava- se à 
questão do acesso à mão de obra indígena e aos padrões de recrutamento da 
mesma.Reagindo a uma crise no abastecimento de cativos guarani , a partir de 1640 os 
colonos de São Paulo , Paranaíba e Mogi das Cruzes passaram a reorientar sua expedições 
para o Vale do Paraíba , onde as vilas de Taubaté (1643), Guaratinguetá ( 1651) e Jacareí ( 
1653) logo brotaram. (Monteiro, 1994-109) 

Há poucos registros sobre a Cidade de Paraibuna –SP nos séculos XVII e  XVIII , 

quanto ao século XIX , temos  informação da lista de classificação da população 

escrava (1872-1874) e dos indicadores estatísticos da propriedade escrava (1872-

1874)  em ambas tabelas  podemos observar também  a cidade de São José dos 

Campos  conforme  Renato Marcondes (2002). 

Tabela 1 – População escrava segundo o Censo, a Matrícula e a Lista de Classificação (1872-1874). 
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Fonte : Marcondes , 2002-58 

Tabela 2 – Indicadores estatístico da propriedade escrava (1872/74) 

 

Fonte : Marcondes , 2002-58 

 

A cidade de São José dos Campos, situada no vale do Paraíba Paulista, erigida 

como Vila em 1767, foi inicialmente  um aldeamento indígena. No século XIX o Vale 

do Paraíba paulista     foi uma região de grande importância na economia brasileira e 

no sudeste paulista, devido a cafeicultura.  No entanto, a cidade de São José dos 

Campos não teve um papel tão significativo na economia do Vale do Paraíba. Tal 

inexpressividade em São José dos Campos no período foi observada por Maria 

Aparecida Papali:  

A documentação consultada indica que a cidade de São Jose dos Campos vinha se 
constituindo pela presença bastante numerosa de pequenos e médios lavradores. Pequenos 
sitiantes e “meeiros” constituíam um contingente significativo na composição demográfica da 
cidade. São Jose possuía também seus coronéis, seus fazendeiros, seus negociantes em 
ascensão, mas nenhum deles com as características de um mandatário local que 
ultrapassasse os limites da municipalidade. (Papali ,  2010 - 122). 

 Ao que tudo indica, São José dos Campos e Paraibuna tiveram aspectos 

semelhantes no processo da substituição da mão de obra escrava após a abolição 

da escravidão. Um dos comparativos que evidenciam essa semelhança entre ambas 

as cidades foi o processo na busca pela mão de obra do menor,  como ocorreu em 

Paraibuna onde  predominaram as Ações de Contratos de Soldada e em  São José 

dos Campos  onde  foram mais evidentes as Ações de tutoria. 

Resultados 

Tutelas e Soldadas em Paraibuna e São José dos Camp os – SP  
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Começamos a analisar os Arquivos Históricos da cidade de Paraibuna pela  Caixa 

Arquivo referente ao ano de  1888 e 1889 . Em São José dos Campos foi realizado 

um levantamento estatístico da documentação do 2º Cível do arquivo público  

relativos aos  anos de 1888 e 1889. 

 No Gráfico 1 , podemos observar a diferença entre as Ações Judiciais de Tutela e 

Contrato de Soldadas encontradas no Juízo de Órfãos de Paraibuna durante os 

anos de 1888 e 1889. Podemos analisar  também o aumento significativo das Ações 

de Contratos de Soldada  no ano de 1889 em relação ao ano de 1888 que 

sobrepujam as Ações de Tutoria .    

Gráfico 1 : Tutelas e Soldadas – Paraibuna/ 1888-1889. 

 

 

Fonte: Núcleo de Patrimônio Histórico de Paraibuna-SP – Fundação Cultural “ 

Benedicto Siqueira e Silva 

As Ações de Soldada eram organizadas pelo Juízo de Órfãos e de caráter legal 

pela legislação da época. Em Paraibuna-SP houve quarenta  e sete assoldadantes e 

setenta e nove crianças e jovens assoldadados. Os Assoldadantes eram compostos 

por fazendeiros, lavradores e mulheres, já os menores assoldadados eram em sua 

maioria filhos de homens pobres livres, libertos, ex-escravos, mulheres solteiras, 

pobres e viúvas. Os Assoldadantes tinham em média de uma ou duas crianças e 

jovens em sua companhia. Entretanto, apenas um assoldadante denominado nas 

fontes primárias analisadas como  Major Claudio Pereira  de Souza Camargo, tinha 

conseguido assoldadar quinze crianças e jovens , onze meninos e quatro meninas.  

Em São Jose dos Campos, diferentemente de Paraibuna, o  que predominou 

foram as Ações de Tutoria entre os anos de 1888 e 1889. O período foi um aspecto 

oposto entre as respectivas cidades, visto que em  São José dos Campos a procura 
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pelo menor se evidenciou principalmente no ano de 1888, já em Paraibuna o  

aumento na busca pela mão de obra do menor ocorreu no ano de 1889.  

Gráfico 2: Ações Tutelares em São José dos Campos – 1888 - 1889 

 

Fonte: Arquivo Público de São José dos Campos/ Núcleo de Pesquisa Pró-Memória  

Em São José dos Campos houve noventa e seis menores tutelados no ano de 

1888.  Já no ano de 1889 houve uma queda sendo apenas seis menores tutelados. 

Na maioria das fontes primárias consultadas, a média  foi de um  a dois menores 

tutelados, sendo tal  média  semelhante a de Paraibuna . Em São José dos Campos 

despontou a figura de um grande tutor bem como ocorreu em Paraibuna na forma de 

assoldadante. Tal tutor de São José dos Campos, responsável por vinte e nove 

menores, era João Augusto Gonçalves de Freitas.  Vinte e oito dessas crianças 

foram instaladas na Colônia Orfanológica situada na fazenda Montes Claros, 

constituída no ano de 1888 na zona norte da cidade e de propriedade do senhor 

João Augusto.  

Tudo indica que o aumento do número de Ações de Soldada e Tutoria, parece ter 

sido uma maneira que os  assoldadantes e tutores  procuraram para manter as 

relações de trabalho rentáveis e economicamente vantajosas, com a utilização  do 

trabalho do menor , visto que  tais ações eram direcionadas às crianças e jovens das 

parcelas mais desfavorecidas da sociedade na época.  

As Ações de Contrato de Soldada e Ações de Tutoria nos revelaram informações 

sobre o contexto de duas cidades do vale do Paraíba paulista, possibilitando 

desvendar formas de trabalho no pós-abolição. Paraibuna e São Jose dos Campos  

são cidades próximas, separadas apenas por 38 km e  que também não tiveram 

grande expressividade no período cafeeiro, mas, no entanto,  procuraram redefinir 

relações de trabalho para poderem assegurar mão de obra acessível no pós-

abolição imediato.  De acordo com nossas pesquisas, tudo indica que esse processo 
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se deu pela busca do trabalho dos menores. Em Paraibuna a busca pela mão de 

obra do menor  foi predominante  por meio de  Ações de Contrato de Soldada no 

ano de 1889, já em São Jose dos Campos, o predomínio foi no ano de 1888 

caracterizado por Processos de Tutoria. A diferença entre as cidades nos revela 

características próprias de cada uma, entretanto nos mostra um pouco sobre o 

panorama da busca de mão de obra que  parece ter ocorrido no vale do Paraíba 

Paulista nos anos que seguiram no pós abolição. 

Considerações Finais 

Ao analisarmos os modos e arranjos de trabalho ocorridos  no pós-abolição em 

Paraibuna-SP e São José dos Campos-SP, observamos que teve início  uma busca 

pela mão de obra de crianças e jovens conforme evidenciado pelas  Ações  de  

Contratos de Soldada e Tutoria. Tais ações eram organizadas pelo Juízo de Órfãos 

e se reportavam ao menor “desamparado”.   

As Ações de Contrato de Soldada e Tutoria eram de caráter legal pela legislação 

da época e tornava tanto os assoldadantes como os tutores responsáveis 

juridicamente pelas crianças e jovens assoldadadas e tuteladas. Tais menores eram 

privados de viver com suas famílias, pois tinham que viver na companhia de seus 

responsáveis legais, os quais tinham também uma função social de inseri-los no 

mercado de trabalho e de ministrar-lhes o ensinamento das primeiras letras, o que 

nem sempre ocorria.    

Em Paraibuna as Ações de Soldada iniciaram – se no ano de 1888 e no ano de 

1889 alcançou números significativos. Foram quantificados quarenta e sete 

assoldadantes e setenta e nove crianças e jovens assoldadados durante esses 

anos. Em São José dos Campos foi demostrado que o ápice da procura pelo menor 

se deu no ano de 1888 por meio do processo de Tutoria e também pelo surgimento 

de uma Colônia Orfanológica, possibilitando  que noventa e seis menores fossem 

tutelados.  

Tudo indica que a busca pelas Ações de Contrato de Soldada e Tutoria nos anos 

de 1888 e 1889, era uma maneira de se obter o trabalho de crianças e jovens no 

Pós-Abolição em Paraibuna-SP e São José dos Campos-SP.  
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