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Uma família para Valentim: Imigração, concubinato e mobilidade social na
fronteira oeste da colônia do Brasil - Reconstituição das paróquias Santana do

Sacramento de Chapada e Senhor Bom Jesus de Cuiabá - 1780-1867.1

Ms.Doutoranda Maria Amélia Assis Alves Crivelente

Nos primeiros anos do Século XVIII, uma novidade surge no panorama da

América portuguesa, que revoluciona a colônia e a Metrópole, imprimindo uma urgência

em projetos da Coroa para a demarcação de limites na fronteira oeste. Território povoado

por diversas nações indígenas, estando sendo visitado por portugueses, paulistas e

espanhóis em busca de riquezas desde o século XVII, tem descobertos seus veios auríferos

pelos portugueses e paulistas entre 1718 e 1736. Obedecendo ao Tratado de Tordesilhas de

1492, a região do Rio Paraguai, Cuiabá e Guaporé, pertencia à Coroa espanhola. Com

ocupação de forma “litigiosos”2 pelos paulistas e portugueses, conforme Maria de Fátima

Costa, esta região passa a ser o eldorado cobiçado não apenas pelos habitantes da colônia,

mas pelos reinóis, aguçados pelas notícias de terra farta com ouro abundante.

Expedições inteiras de foram dizimadas pelos índios e pelas doenças tropicais.

Tudo pelo ouro, pela exploração e ocupação do novo Novo Mundo.  Era necessário ocupa-

la de forma efetiva, garantindo a posse lusa. As dificuldades naturais de rios, quedas

d’água, calor e mosquitos, somadas aos ataques constantes das nações indígenas invadidas,

                                                
1 Este artigo, parte dos requisitos para apresentação de Comunicação na V.ª JORNADA SETECENTISTA do

Centro de Documentação e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses –CEDOPE - UFPR, Curitiba, faz

parte de estudos de fontes completares aos registros paroquiais, em investigação, para a tese de doutoramento:

“Reconstituição de Paróquias: Metodologia para o estudo de uma sociedade complexa – Cuiabá na

perspectiva da Paróquia do Senhor Bom Jesus, 1780-1890.”

Orientação: Doutora Maria Norberta Amorim – Universidade do Minho – Portugal.
2 COSTA, Maria De Fátima. História de um País inexistente: O Pantanal entre os séculos XVI e XVIII. São
Paulo: Estação Liberdade: Kosmos, 1999. p.31 e  ss.
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sobretudo a Payaguá e Guaykurú, não impediu, contudo, sua ocupação. Em 1727, Cuiabá já

era elevada a Vila, a Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. Em 1748, às margens do

Rio Guaporé, fronteira natural ao norte, Portugal funda a Vila Bela da Santíssima Trindade.

Em 1750, Portugal e Espanha, pelo Tratado de Madrid, definem seus contornos oficiais.

Políticas de ocupação são empreendidas. Vantagens para o estabelecimento e

fixação dos mineradores no local, são oferecidas. A Companhia das Índias traz para ao

norte suas missões jesuítas “pacificando” a população indígena, inserindo-a no projeto de

ocupação, facilitando o empreendimento. Casamentos entre índias e reinóis ou paulistas,

são incentivados no sertão. A imigração desenfreada é liberada até que a própria Coroa

passa a se preocupar com  o esvaziamento de regiões interiras de Portugal, como o Minho e

passa a controla-la.

Este êxodo minhoto, causava, inexoravelmente, o abandono de casas e de

famílias inteiras que passaram a ser formadas, muitas vezes, por mulheres viúvas de

maridos vivos e crianças órfãs de pais vivos.  Conforme estudos de Jorge Fernandes Alves,

a designação para os homens que deixavam as vilas do Norte português, tomando como

exemplo os inventários orfanológicos da Vila do Conde era, com certa freqüência, a que

apontava para um destino comum no século XVIII: “ausente nas minas de ouro”. Aqui

ficavam as mães, esposas e filhas na expectativa de receberem os dividendos financeiros

alcançados pelos homens nas minas. Muitos anos ou toda uma vida podiam se passar sem

que tivessem nem notícias nem dinheiro. 3

Muitos vinham solteiros, jovens, cheios de vontade de vencer, refazer a vida. Ao

chegarem nas minas, a realidade era muito mais penosa do que imaginavam ao saírem de

Portugal cheios de esperanças e certezas de riqueza. Retornar ao lar, podia fazer parte à,

princípio, de um projeto de vida. Muitos dos que tiveram a intenção de o fazer, aqui,

tomaram outro rumo. Por opção ou contingência. Uniram-se em concubinato, casamentos,

                                                
3 ALVES, Jorge Fernandes. Os brasileiros: Emigração e retorno no Porto oitocentista. Porto, 1994,p.42-43.
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constituíram famílias e patrimônio.4 Encontramos-os nas minas de Mato Grosso,

negociando com a Fazenda Real, batizando seus filhos, apadrinhando os de outros,

casando-se e morrendo. Alguns como Oficiais Militares e senhores poderosos de engenhos

e escravos.

Podemos perceber nos registros de batismo de crianças filhas de português com

mulheres naturais da colônia, cujos padrinhos são os pais portugueses do marido.Também

encontramos, ainda que poucos, casais jovens, portugueses, casando-se aqui em Mato

Grosso. Uma casta distinta dessa, os funcionários graduados da Coroa, ou mesmo

particulares com maior poder de negociação de seu trabalho e produção, comerciantes,

conseguiram voltar enriquecidos e tornaram-se conhecidos, em Portugal, como “os

Brasileiros”. 5

Uma devassa nas minas

Em 1785, o Reverendo Manoel Bruno Del Pinna, Vigário da Vara e Igreja do

Senhor Bom Jesus do Cuiabá, foi nomeado pelo Bispo do Rio de Janeiro, Dom José

Joaquim Justiniano Mascarenhas Castel Branco para Visitador da Comarca Eclesiástica de

Cuiabá e Vila Bela de Mato Grosso. Tinha, como função, controlar a prática religiosa na

vida dos habitantes da freguesia, em suas diferentes representações. O sacramento do

matrimônio, nas atribuições do visitador, para sossego das consciências dos fiéis e para

evitar as ofensas de Deus e Nosso Senhor, era destacado como tarefa especial, assim como

a Crisma, cerimônia da Confirmação na fé católica.

As Irmandades também ocupavam papel destaque nas preocupações da Igreja.

Ao visitarem as Igrejas, Capelas e oratórios que houver no distrito da mesma Capitania,

                                                
4 CRIVELENTE, Maria Amélia Assis Alves. Reconstituição de Paróquias: Metodologia para o estudo de
uma sociedade complexa. Cuiabá na perspectiva através da Paróquia do Senhor Bom Jesus do Cuiabá – 1780-
1890. Tese de doutoramento em investigação.
5 Idem,Ibidem, p.163.
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devia, o Visitador, tomar conta das Irmandades e confrarias com clareza e declarações”.6

Tal função conferia-lhe, ainda, o poder de observar a conduta de sacerdotes e suas falhas,

fundamentado no regimento das visitações.

Na Portaria de nomeação, o Secretário da Visita, José Manoel Sequeira, faz

saber que cada denúncia não deveria estar influenciada por ódio ou desejo de vingança do

denunciador. Que cada uma fosse antes avaliada, para que tivesse o cunho da salvação do

pecador, pois uma vez denunciado seu pecado, estaria exposto ao castigo da excomunhão.

A preocupação primeira da Igreja era a obediência e respeito aos preceitos da fé Católica.

Através deles afinal é que a Igreja mantinha uma população sob seu controle.

No Regimento que acompanha a Portaria, os artigos a que os denunciadores

deveriam observar eram 40. Destes, 05 versavam sobre a negligência com a Fé Católica,

como por exemplo o 2.º que pede que se denuncie aqueles que lêem livros considerados

hereges;  o 4.º , aqueles que sabem sobre alguém que pratica a feitiçaria e o 5.º que autoriza

a denúncia daqueles que se utilizam dos benzedores ou adivinhos que usam das palavras ou

benções sem a licença do Bispo, para as curas. Ou seja, tudo deveria passar pelo o crivo da

Igreja para obter sua permissão. Caso contrário, qualquer prática sem este aval era

considerada pecaminosa e um insulto à sua autoridade.

O artigo 17.º e o 18.º, referia-se diretamente à vida conjugal, dos casais que

viviam portas adentro sem o devido sacramento do casamento sob os preceitos da Igreja

Católica. Diz o artigo 17: Se há alguma pessoa Eclesiástica ou secular solteiros ou

casados,(sic) que estejam amancebados com escândalos, e disso haja fama na freguesia ou

maior parte da vizinhança. O 18.º ratifica a preocupação da Igreja quanto ao concubinato:

Se há alguma pessoa Eclesiástica ou secular que tenha em sua casa alguma mulher de que

haja escândalo ou suspeita na vizinhança.7

 Os artigos do Regimento tinham, na verdade, a  preocupação de estabelecer

critérios para as denúncias, de forma que se mantivesse a Igreja ciente das práticas sociais e

                                                
6 ACMRJ, Visita das Comarcas de Cuiabá e Vila Bela da Capitania de Mato Grosso pelo Reverendo Bruno
Del Pina, 1785, p.2.
7 IDEM, p. 8.
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culturais de uma dada sociedade, percebendo nas denúncias, o alcance de seu poder e

controle sobre esta sociedade. Daí a ressalva para que se fizessem denúncias onde se

pudesse checar, junto à vizinhança, sua veracidade. Os casos trazidos ao visitador apenas

como uma forma de vingança, não apontaria para uma situação real, portanto não se

poderia medir esse alcance, esse poder e controle da Igreja Católica.

Os párocos, por sua vez, representantes locais desse poder, deveriam, mais que

todos, estarem sob julgo do Visitador em suas ações. Os artigos 28.º ao 32.º, ou seja, cinco

deles, buscavam esmiuçar a suas vidas, tanto no âmbito particular quanto no eclesiástico

visto que, para a Igreja, não havia campos distintos a se respeitar na vida de um seu

representante. A importância no número de artigos preocupados com esses párocos era

tanto quanto as práticas hereges da feitiçaria e benzedura. Ou seja, com as práticas que

desrespeitavam a fé Católica e com as  daqueles que a deveriam difundir.

Após alusão aos pecados de conduta íntima dos párocos, o artigo 35.º, pede que

se denuncie aqueles que faltam com sua contribuição financeira, o dízimo e, no 36.º,

aqueles que comercializam com os bens da Igreja, sem o consentimento do Bispo. Aqueles

que não pagavam as desobrigas e os sacramentos de seus escravos também deveriam ser

punidos. Dessa forma, estar-se-ia garantindo os recursos necessários para a manutenção do

controle da sociedade, em seus vários espaços de sociabilidade, pela Igreja.

A primeira testemunha a ser ouvida em Chapada dos Guimarães nas devassas

que se iniciaram em setembro de 1785, foi o português Bernardo da Cunha Chaves, de São

Salvador de Fondella, do Bispado de Viseu. Era um lavrador de 55 anos que acusava o

relacionamento pecaminoso de Manoel Batista, um telheiro que vivia amancebado com

uma escrava de João Batista, o cego, de nome Apolônia. Ambos eram solteiros e sabia

deste relacionamento por ser público e escandaloso. Isto é, não estava levantando falso

testemunho, a prova era o conhecimento público.

Bernardo acusava ainda a Francisco Pereira, casado em São Paulo, de viver

concubinado com  uma mulher parda, mestiça e solteira. Este casal foi novamente acusado

por Martinho de Oliveira Neves, cuiabano, que os conhecia melhor do que Bernardo:
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Francisco seria homem bastardo, arreador de João Manoel Fernandes da Rocha,  a mulher

chamava-se Thereza Soares e era filha de Francisca de Paulo, também parda e mestiça.

Conforme Martinho, Francisco crismou um filho de Thereza e, portanto, eram

também compadres. Ao final das declarações, Martinho revela-se também compadre da dita

Thereza e cúmplice de Francisco. Haveria aí um certo ciúme ou ressentimento? Ou, o temor

das represálias da Igreja, ao pecado em si, era acentuado a ponto de Martinho acusar a

própria comadre? Este acusa ainda a Antônio Fernandes de viver concubinado  a portas à

dentro com uma mulher forra e casada, Francisca de Pinho.

O poder dos donos de engenhos na freguesia, era bastante acentuado em suas

práticas cotidianas de comercialização de seus produtos com a Fazenda Real, como

pudemos observar em documentação específica,8 nas práticas de relacionamento com seus

escravos e com a própria Igreja. Alguns, aqueles que eram casados com as filhas de outros

donos de engenhos ou de militares, mantinham uma certa conduta livre dos escândalos e

das acusações.

José Alexandre da Silveira, um português de 42 anos, que deixou a distante

Santíssima Trindade da Ilha do Pico, no Bispado de Angra para buscar uma nova vida,

talvez quem sabe até riqueza e status nas minas Mato-grossenses, como muitos outros que

encontramos nas devassas, nos registros paroquiais, batizando e casando filhos nascidos na

colônia, outros mais jovens casando-se com mulheres Mato-grossenses, acusa, pelo artigo

35, ao senhor de engenho José Pedro Gomes, homem casado, morador da Vila mas com

fábrica em Chapada, de ser remiso em satisfazer as conhecenças, e sempre tem dúvidas

pelas tais conhecenças9. Para estes imigrantes, aqui, como na metrópole, as leis que regiam

a vida de um bom católico, deveriam ser obedecidas para a manutenção da ordem, da moral

e dos bons costumes, católicos, claro.

José Pedro Gomes fora, aliás,  várias vezes acusado por outras testemunhas, de

não pagar as desobrigas. Segundo Martinho de Oliveira, esta queixa contra ele, era uma

                                                
8 Documentação da Fazenda Real na Capitania de Mato Grosso, que investigo para trabalho em fase de
   conclusão: Poder e cotidiano na Capitania de Mato Grosso: Uma visita aos senhores de engenho de Serra
   Acima. – 1751 – 1818.
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queixa de todos os vigários da freguesia. Assim como José Pedro Gomes, Francisco Correa

da Costa, Tenente e senhor de engenho, Bernardo Da Cunha Chaves e José Gomes de

Barros, eram corriqueiramente acusados pelo artigo trinta e quatro de fazerem trabalhar

seus escravos em domingos e dias Santos. Isto impedia que os católicos pudessem se

confessar ou comungar.

Este artigo, pelo que se pode observar, não prezava pelo direito ao descanso dos

escravos, mas pelo direito de se confessar ou comungar. Estaria agindo contra a Fé

Católica, aquela pessoa que “... não se confessasse e comungasse na Quaresma passada,

ou seja, acostumada a trabalhar nos domingos e dias Santos10. Não se confessar e

comungar vinha em primeiro lugar. Não obedecer aos dias Santos para as práticas da Fé

Católica é que representava pecado.

Aliado ao poder dos senhores sobre os escravos como suas propriedades,

podiam estes estar aproveitando-se de uma possível indiferença entre eles, muitos africanos

não convertidos, das obrigações católicas. Dessa forma, era mais fácil e proveitoso mantê-

los trabalhando, ao invés de os liberar para as Missas. Esta prática colaborou para a boa

produtividade de seus engenhos, conhecida pelos recibos da Fazenda Real, para onde

direcionavam seus produtos11 e depois pelos Inventários de alguns deles que temos

trabalhado.

O que a princípio pareceu discrição, respeito à vida particular do próximo, ou

talvez, diante das circunstâncias, medo de represálias, quando dois imigrantes  portugueses,

portenhos, de 34 anos cada um, José Gomes de Barros e Francisco de Souza Mesrim, o

primeiro de Santa Maria de Duas Igrejas e o segundo de São Mamede do Lugar de

Valongo, abstêm-se de qualquer denúncia, mostra-se em seguida, na verdade, pelo menos

no que se refere a Francisco, um comprometimento com a lisura de sua conduta, por ser, ele

mesmo, um pecador que fatalmente seria acusado por alguém. Francisco era a 10.ª

testemunha a ser ouvida.

                                                                                                                                                    
9 ACMRJ, p.73.
10 ACMRJ, p.10.
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Longe de casa, longe dos olhos...

Bastante comum em regiões atrativas ao movimento migratório como foi o caso

de Mato Grosso, eram as acusações a homens que eram já casados em suas regiões de

origem e viviam, no novo lugar, concubinados com mulheres mulatas, índias, escravas e

forras. O amor, a atração física, ou simplesmente a solidão da distância da família deixada

pra trás, aliada às novidades que representavam estes sempre novos desbravadores,

aventureiros audaciosos que chegavam e partiam, nas vidas das mulheres do sertão,

geralmente escravas, forras, índias e mestiças, tornavam o concubinato, o adultério, algo

corriqueiro nestas paragens.

                 É o caso, por exemplo, de Francisco de Souza Mesrim, homem branco, casado

em Portugal, aquele que diz não ter nada a declarar ao visitador mesmo após prestar

juramento. Francisco, foi acusado por Alvarenga, de adultério, vivia em concubinato com

Maria da Silva, parda, forra e também casada com João de Campos. Outra denúncia nos

informa um pouco mais sobre o casal. Viviam juntos há dois anos e tinham uma filha e que

o marido de Maria, João de Campos, consentia em tal concubinato. Era um adultério

consentido, pelo menos por parte de Maria. Haveria certamente interesses do casal nesta

relação. Seria Francisco um homem de certas posses das quais usufruíam ambos? Deviam

dinheiro a Francisco? Poderia também ser essa uma condição de Maria para com João?

Clemente, um pardo, forro, também casado em São Paulo, vivia amancebado

com a índia Quitéria. Sua Mulher viera de São Paulo para ficar com ele mas voltou

deixando-o no mesmo estado com Quitéria.  João Cunha, homem branco, casado em São

Paulo, vivia amancebado com Violante, mulher parda e viúva, com quem tinha filhos. Na

lista dos pecados de Cuiabá, São Pedro de El Rey, Santo Antonio do rio abaixo, Rio acima

e seus pecadores, 30% dos homens dos 44 casais em concubinato, são casados e apenas

duas mulheres.

                                                                                                                                                    
11 CRIVELENTE, Maria Amélia Assis Alves. Casamentos de escravos africanos em Mato Grosso: Um
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 Assim é possível perceber um cotidiano moldado pela própria realidade local,

característica espacial e social. Ao abandonar a própria terra e famílias, era necessário criar

no novo ambiente, um espaço de convivência emocional que ia além das necessidades

físicas da sua sexualidade.Era necessário um espaço onde alguma relação como a de uma

família possível, pudesse ser vivida.

As relações entre homens casados com mulheres solteiras, ou ambos casados,

caracterizando adultério, eram mais graves pois iam de encontro às normas morais da Igreja

em relação ao casamento e a família. Era uma situação de escândalo como foram

denunciados diversos casos com esta característica. O concubinato nestes casos, era bem

menos tolerado.

Uma família para um imigrante

O caso do português Valentim era diferente. Homem branco e solteiro e

Joaquina, solteira, pelo menos na colônia, ao que consta, africana, trazida da Costa da

Mina, tão desterritorializada quanto Valentim, com a qual tem vários filhos e há muitos

anos.12, citados em 10, das trinta denúncias ao Visitador, não escaparam do excessivo zelo

pelos preceitos da Igreja católica do lavrador Martinho, que é o primeiro a acusá-los de

concubinato. Citado como o Senhor de um engenho no rio da Casca, já sabíamos em

primeiro lugar, pelos registros paroquiais da Igreja Nossa Senhora de Santana do

Sacramento, quando do levantamento das famílias escravas que se constituíram em

Chapada, e depois por fontes cartoriais, ser o engenho São Romão do Rio da Casca.

Os registros paroquiais, inventários e testamentos, desvendaram-me a família de

Valentim e Joaquina e seus nove filhos, seis mulheres e três homens, sendo legitimados no

ato da elaboração de seu Testamento. As mulheres receberam dotes ao se casarem.

Escolástica Martins Da Cruz, a filha parda tida com Joaquina em 1781, casou-se com o

Major Manoel Rodrigues Tavares, português como o pai e claramente o genro de sua

                                                                                                                                                    
estudo sobre Chapada dos Guimarães – 1798 – 1830. Dissertação de mestrado – UFMT, 2000, p.52.
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preferência, pois, em testamento de 1812, mesmo ano em que morreu,Valentim deixou a

administração do Engenho São Romão para este genro. Escolástica assumiu a

administração do engenho após a morte do marido. Ao morrer quase cega em 1867, viúva

com 86 anos, ainda comandava o engenho.

Encontramos nos registros paroquiais, José Pedro Gomes, aquele senhor,

acusado de mal pagador dos dízimos e de fazer trabalhar seus escravos aos domingos,

apadrinhando casamentos dos filhos pardos de Valentim e Joaquina. As relações de

compadrio eram comuns entre os que pertenciam a uma mesma classe, o que as fortalecia.

Este tipo de relacionamento entre José Pedro Gomes e Valentim, mostra que José aceitava

o “casamento” de Joaquina com o amigo. Isto denotava uma relação estável, sedimentada já

num ambiente aparentemente familiar.

José Duarte Pereira, outro que acusa o concubinato de Valentim e Joaquina, ao

que parece, conhecia a ambos melhor: Sabia que Joaquina era uma escrava africana da

nação mina. Ratificou a informação de que viviam juntos há muitos anos e que tinham

muitos filhos. Confirmou, em suas declarações, minhas suspeitas até então baseadas em

indícios, intuição de que havia entre eles uma relação além de simples abuso de um senhor

e sua escrava. Duarte afirma que por ser da mesma casa [provavelmente um trabalhador

livre, um agregado], tem visto a afabilidade com que trata [Valentim] a mesma escrava.13

  Incomodavam também a Carlos Pedroso de Alvarenga, um cuiabano, casado,

que via nesta relação uma prática escandalosa. Este “escândalo” estava ligado ao fato de

ser, o relacionamento de ambos, público.“Ela assiste ao seu engenho e por público e

escandaloso”.14 Segundo Alvarenga, Valentim cuidava para nunca estar no mesmo

engenho. Apesar de que, pelo testamento e declarações de Valentim à Fazenda Real, sobre

sua atividade mineradora e produção agrícola e seus projetos de ampliá-la neste mesmo e

único engenho, o São Romão, evidentemente sua presença se fazia ali muito necessária,

mantendo-o em estreito contato com Joaquina. Por certo a relação de Valentim e Joaquina

                                                                                                                                                    
12 IDEM, p.70.
13 IDEM, p.74.
14 IDEM, p.83.
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estava explícita principalmente pela afabilidade no trato a Joaquina, observada por José

Duarte e através dos nove filhos tidos e não renegados por ele.

Uma africana, mina, podia significar uma mulher bonita, forte, trabalhadeira,

inteligente o bastante para trabalhar por sua liberdade.15 Tais qualidades, não teriam

escapado a Valentim. Homem corajoso, que enfrentou o mar, o desconhecido, a solidão e a

distancia de seu país e seus familiares por um projeto de vida, um sonho de riqueza, no

inóspito e selvagem sertão mato-grossense. Pode ter valido, a princípio, na relação dos dois,

a crença portuguesa de que, conforme a correspondência do então Governador do Rio de

Janeiro ao Conselho Ultramarino em 1725 e 1728, sobre a sugestão do rei de enviar para as

minas os escravos angolanos, acreditando serem mais obedientes do que os Mina, discorda

da sugestão, ao lembrá-lo que estes eram mais indicados pois, eram considerados mais

fortes, robustos e mais que isso; afeitos que eram a feitiçarias, descobriam ouro mais

facilmente. Afirma ainda o Governador que: Não há mineiro que possa viver sem uma

negra mina, dizendo que só com elas têm fortuna,16

Filhos bastardos de um bom pai

Em ato um tanto inusitado na colônia, antes de morrer em 1812, Valentim

legitima, por testamento, os nove filhos pardos tidos com Joaquina, redimindo-se assim, do

“pecado”. Anna era a mais velha, nascida em 1779. Em seguida, seriam: Escolástica

Martins da Cruz, nascida em 1781. Francisco, em 1783 e Anna Maria, que aparece com a

mesma idade de Escolástica. Seriam gêmeas ou o pároco errou na anotação dos dados

delas? Manoel, nasceu em 1787; Jerônimo em 1789; Emerenciana em 1792 e Luiza em

1794. Há ainda Maria, que não tem sua idade anotada, no testamento do pai, como os

demais. Em 1812, na data deste, já era casada com Domingos José Rodrigues.

                                                
15 Cf. em KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro – 1808 –1850 – São Paulo: Companhia
das Letras, 2000, p.64.
16 Parecer do Conselho Ultramarino, apud, LARA. Silvia Hunold, Os Mina em Minas,  p. 683.
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Entre as filhas, Escolástica Martins da Cruz, cujo marido, após a morte  do

sogro passa a administrar o engenho, torna-se a mais importante nos negócios da família.

No registro de casamento de Escolástica aos 26 anos, em 1807, ela aparece como filha

natural de Valentim e Joaquina. O nome do pai já é então conhecido. Isto deve ter ocorrido

apenas na ocasião do registro de casamento, tendo sido o pai incógnito no batismo, tal

como no registro de Jerônimo, irmão mais novo de Escolástica, nascido dez anos depois,

que tem, no registro, a indicação do pai como “desconhecido”.17

Curiosamente, Valentim já havia tido com outra mulher, Vitória Soares de

Carvalho, aparentemente uma mulher livre, um filho de nome Antonio e este não consta no

testamento do pai como herdeiro. Porém este filho casou-se em 1798 com Damiana, filha

também natural, do Sargento-Mor e proprietário do engenho São Francisco, Antonio da

Silva Albuquerque. Curioso, mas não surpreendente devido à própria realidade da região

em que viviam, Albuquerque, na data do casamento da filha bastarda, era casado com

Luiza, filha de Valentim e Joaquina. Portanto, Luiza era sogra e meia-irmã de Antonio.

Damiana, enquanto solteira, vivia no engenho com o pai pois lá se realizou o casamento.

Por enquanto, é esta a única aparição de Antonio na documentação eclesiástica ou qualquer

outra, que o liga  a Valentim.

Relação estável não foi o caso de Constantino e sua escrava Rita Mossambique,

de Cuiabá, porém, seus filhos também foram reconhecidos. Constantino Pinto Botelho,

assume que, por fragilidade humana, teve na condição de solteiro, cópula com uma escrava

e que desta fragilidade resultaram dois filhos. Apesar da fragilidade humana caracterizando

a relação dele com a escrava, ele batizou e reconheceu os meninos, deixando-lhes fazenda e

direitos, além de uma escrava para Leopoldino o mais velho, até que este completasse vinte

e um anos, obrigado a lhe dar a liberdade em seguida. A mãe dos meninos, Rita

Mossambique, citada como um dos bens de Constantino,  seria  alforriada, pelo testamento,

apenas quando da morte deste.18 Uma clara intenção de mantê-la por perto, sob seu

                                                
17 CRIVELENTE, Casamentos de escravos africanos...op.cit., p.156.
18 CORRÊA, Adélia Miguelina. A criança negra escrava em Cuiabá – 1860 – 1871. Monografia de conclusão
de curso, História, UFMT, 2001. Cópia.
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domínio. Joaquina, a concubina de Valentim, havia sido já alforriada por ele quando de seu

testamento.

Nas regras do Concílio Tridentino do século XVI e depois das Constituições

Primeiras do arcebispado da Bahia no XVIII, a relação entre um homem e uma mulher

vivendo maritalmente sem, contudo, sacramentarem esta relação, revelava o pecado do

concubinato. Eram portanto, conforme ambas as premissas, passíveis de severas penas. No

período anterior ao concílio, as relações de amancebamento eram mais explícitas. Viviam

abertamente suas relações.

Após o Concílio, tais relações passaram a ser castigadas. Sofrendo penas mais

brandas aqueles que tivessem tido relações ilícitas porém efêmeras, casuais. Com o advento

das Constituições, as penas foram reforçadas e, a partir daí, as relações ilícitas passaram a

ser vigiadas e denunciadas. A publicidade e a coabitação explícita de tais comportamentos,

eram as provas necessárias para castigos como a prisão, o degredo e multas que variavam

de valor conforme o estado civil do homem ou da mulher: se o concubino fosse solteiro a

multa era de 800 réis e se casado, 1$000 réis.19 Tais premissas, foram as bases para o

Regimento das Visitas Pastorais.

O concubinato, pecado mais freqüente nas denúncias na capitania, no direito

português segundo o Jurista Joaquim José Caetano Pereira e Souza, citado em Nizza da

Silva, era o “...estado de um homem e uma mulher que vivem juntos, como casados, sem

terem preenchido as solenidades legais para dar a esta união a qualidade de casamento

legítimo.”20 Estavam assim, Igreja e Estado sintonizados na punição às relações

pecaminosas dos concubinos. Em 1769, uma lei definia que o concubinato só seria punido

se “ qualificado” ou seja: se ambos fossem casados, se a mulher fosse solteira e estivesse

amancebada com um clérigo e esta fosse  teúda e manteúda na própria casa21. Esta lei veio

ao encontro das normas eclesiásticas, regendo as condutas na colônia.

                                                
19 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Sistemas de casamento no Brasil Colonial, São Paulo: Ed. da USP, 1984 –
Coleção Coroa vermelha, p.38-39.
20 Idem, ibidem, p.44.
21 Idem, ibidem.
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O principal impedimento para casarem-se nas regras da Igreja Católica,

sujeitando-os às denúncias e castigos, esta ligado a perda do respeito e do status social a

que estaria exposto um senhor de engenho, caso assumisse legalmente seu romance com

uma escrava. No Brasil, a ameaça de ser considerado “sangue infecto”, tanto pela legislação

portuguesa quanto ao próprio Valentim e sua cultura ocidental, branca, católica e de

colonizador. Pode estar também no fato de Joaquina ser uma africana mina, muçulmana,

conservadora portanto em suas práticas culturais e não aceitar um casamento católico?22 A

primeira hipótese, pelos costumes coloniais, deve ser a mais acertada.

A questão da multirracialidade, dos novos tipos de indivíduos que a mistura dos

povos proporcionou na colônia, com diferentes e complexas estruturas mentais, teria sido o

obstáculo mais forte aos propósitos eclesiásticos de cristianizar a colônia, conforme Vainfas

“viram-se frustrados, no entanto, pelos interesses mercantis da colonização”. O autor chama

atenção pelo fato de que não é possível mesmo imaginar e sugerir que numa sociedade com

estas características, pudesse formar-se um modelo europeu de família.23

Feiticeiros e Adivinhos

As acusações de práticas de feitiçaria e adivinhações foram bastante recorrentes,

demonstrando uma preocupação tão pontual quanto as denúncias de concubinato. Antonio

Reinol, escravo do Alferes Joaquim José Gama, disse que o escravo, mina, Antonio, do

mesmo proprietário, é feiticeiro e que seus malefícios danificara a vida de outro escravo de

nome José. “...distando pela boca, carvão, agulhas e outras imundiças (sic)” 24

A heresia indígena que a Igreja jamais conseguiu apagar das práticas do sertão,

também aparece na longa denúncia de Martinho. Ele acusa, entre outros pecados, baseado

                                                
22 CRIVELENTE, Maria Amélia Assis Alves. Endogamia e herança cultural no Mato Grosso colonial – A
Identidade banto na constituição das famílias escravas em Chapada dos Guimarães – 1798-1818.
23 VAINFAS, Ronaldo. Moralidades brasílicas: deleites sexuais e linguagem erótica na sociedade
escravista.In: História da Vida privada no Brasil: Cotidiano e vida privada na América portuguesa – São
Paulo: Companhia das Letras, 1997. p.223-224.
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no artigo 4.º, a uma índia Bacairi de ameaçar com malefícios ao escravo Thimóteo se acaso

este não andasse como devia. Não deixou claro o relacionamento dos dois, porém, é

possível supor que tinham um relacionamento amoroso e a índia, ciúmes dele.

A prática da adivinhação, punida pelo artigo 5.º fora também utilizada por

homens brancos, que alardeavam o poder de adivinhar possíveis furtos, o que lhes dava o

poder de revelar o autor. Alardear que possuíam tal poder, certamente subjugava a muitos à

sua clemência e boa vontade. No ermo do rude sertão, tal clemência era mais desejada

pelos mais simples, do que o perdão da Igreja.

Carlos Pedrosos Alvarenga, um cuiabano de 64 anos, casado, Diretor dos índios

da Missão de Santana de Chapada, declara que ouvir dizer por uma índia, que a índia

chamada Páscoa, havia comprado uns feitiços, segundo ele, “para deitar em certo homem”

e que a própria índia confirmara isto. 25

Gabriel Magalhães “ouviu dizer” que Francisca Cubas, parda, mestiça, sabe

fazer feitiços “ ou fazia os tais com uma bolsa” e o sabe porque a própria filha desta,

também chamada Francisca, foi quem lhe contara. Disse-lhe, a tal filha, que sua mãe “lhe

dera certos pós para deitar nele, testemunha,”  “...a fim de a querer bem”.  Francisca fizera

feitiços para ter o amor de Gabriel e confessara isso a ele. A mesma Francisca, revela ao

parceiro Gabriel, que, Francisco Bueno, um assistente de capela de Santo Antonio do Rio

Abaixo, cometia o pecado de benzer de quebrantos. Ressalva, entretanto, Gabriel, não saber

se Francisco tinha ou não a licença da Igreja para o fazer.

Caso mais grave foi o denunciado por Francisco José de Oliveira que, citando

como testemunha da sua acusação, a Pedro José do Amaral, o faz se apresentar ao visitador

como Testemunha referida, que, portanto, deveria se pronunciar. Pedro declara ao Visitador

que,

“...ouviu

Francisco de Oliveira queixar-se de que um

negro do capitão Domingos Carlos de Oliveira

                                                                                                                                                    
24 ACMRJ op. cit., p.16.
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morador neste Arraia chamado por alcunha o

Muxiba por lhe havia morto hum negro com

feitiços, e ele testemunha ouvio curar de feitiços

em casa de Úrsula de campos sogra dele

trestemunha, e com efeito usou de huma raízes,

hum frango e ali entrou a fazer vários embustes

até que apareceu com um manejo de cabelos, que

talvez fingio tirar da enferma26.

As Devassas, ou Visitas Pastorais, tem sido uma fonte de infinitas possibilidades

de análise da sociedade Mato-grossense. Os imigrantes portugueses, as migrações internas;

acusações de práticas de feitiçaria, atribuídas aos índios ou negros, população majoritária

na região, os ressentimentos disfarçados de zelo pela moral e os bons costumes da

sociedade; os ódios e inimizades públicas; a exploração do trabalho escravo nos domingos

e dias Santos; a prostituição consentida pela família revelando talvez uma necessidade de

sobrevivência ou mesmo uma escolha; a resistência pelos senhores de engenho ao

pagamento das desobrigas relativas aos sacramentos dos escravos e, a mais corriqueira em

toda a documentação, como não poderia deixar de ser, o concubinato em seus mais diversos

aspectos.

Esta rica documentação encontrada nos arquivos da Cúria Metropolitana do Rio

De Janeiro, tem nos auxiliado na revelação das diferentes práticas sociais e culturais,

reconstruídas, mescladas, reorganizadas numa conjuntura muito própria desvendando,

práticas de feitiçaria, adivinhações e os amores possíveis entre índias e negros africanos,

senhores brancos, europeus, católicos e suas escravas africanas, possivelmente de

cosmogonia muito dispare da sua, acaso tivesse sido capturada no interior do norte África

muçulmana.

                                                                                                                                                    
25 Id.Ibid.,p.18.
26 Idem,Ibidem,. p.66
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Com  a intensa movimentação de migrantes e imigrantes, voluntários como os

paulistas, mineiros e portugueses, ou involuntários como os escravos por eles trazidos,

misturados em meio à população indígena mato-grossense, do século XVIII, o concubinato,

adulterino ou não, era prática corriqueira, público e escandaloso e de portas adentro.

Relações que se forjaram no âmbito da escravidão e desterritorialização, no

extremo oeste da colônia, a mais remota fronteira da América portuguesa com os domínios

espanhóis, o que lhe conferiu algumas peculiaridades no projeto colonial português nas

minas de Mato Grosso.
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