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Resumo: Hoje sabemos o quanto nos auxilia o estudo dos registros paroquiais para 
compreensão o perfil social dos escravos. A fim de aprofundar nesta temática, nosso objetivo 
perpassará pela compreensão da celebração do batismo e logo a seguir analisar algumas 
variáveis presentes na documentação, como os meses de preferência para a concepção e 
nascimento dos filhos, o sexo, a origem de nascimento, a cor, a espécie e qualidade dos 
proprietários, além de um estudo dos nomes adotados pelos pais dos cativos, na freguesia de 
São Paulo do Muriahé, na Zona da Mata mineira. Esperamos, assim, contribuir para a melhor 
compreensão da região que começa a render frutos em se tratando de pesquisas relacionadas o 
século XIX. 
 
Palavras-chave: batismo; filhos; escravos; São Paulo do Muriahé; Zona da Mata mineira. 
 
 
Abstract:Nowadays we know how much helps to understand the social outline of the slavery, 
by  the study of the parochial registers. In order to develop this theme, our objective will be to 
understand the celebration of baptism and then to analyze some variables present in the 
documentation, such as the months of preference for the conception and birth of the children, 
sex, birth origin, color the personal characteristics of the owners, as well as a study of the names 
adopted by the parents of the slaves, in the parish of São Paulo do Muriahé, in the Zona da Mata 
mineira. The expected outcome, therefore, to contribute to the better understanding of the region 
that begins to improve in the studies and researchs, related to the nineteenth century. 
 
Keywords: batismo; children; slavery; São Paulo do Muriahé, Zona da Mata mineira. 
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1 - O universo do batismo 

 

A prática do batismo pelos católicos é antiga, muito embora o seu significado 

tenha mudado no tempo até se tornar um momento de purificação do pecado original. 

No século IX, aparece obrigatoriamente a presença de padrinhos e madrinhas como uma 

espécie de pais espirituais, uma aceitação acima até mesmo dos pais biológicos ou 

carnais. (Vasconcelos, 1997, p.15) 

  Sem o sacramento do batismo era impossível participar dos rituais, como a 

confirmação, a eucaristia, a penitência, o matrimônio, a ordem, a extrema-unção. “O 

batismo é o primeiro de todos os sacramentos e a porta por onde se entra na Igreja 

Católica e se faz, o que o recebe, capaz dos mais sacramentos, sem o qual nem um dos 

mais fará nele o seu efeito.” (Constituições, 1853, Livro I, Título X)O batismo possuía 

uma função mais do que religiosa, incorporando formalmente os recém-nascidos à 

Igreja Católica, dando um documento oficial à cada criança, sem levar em consideração 

a situação matrimonial dos pais. (Beozzo, 1993, p.51) 

 Numa revisão de propostas, os ritos da Igreja foram registrados no Sínodo 

Diocesano de 1707, sendo aceitas e publicadas nas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia em 1720 e em adaptações feitas às resoluções do Concílio de 

Trento à realidade da Colônia. (Kjerfve; Brugger, 1991) 

 Assim, esses registros foram moldados após o Concílio de Trento (1545-1563) 

numa amostra única de registro da cerimônia como forma de controlar e até informar 

sobre os possíveis membros dessa Igreja. “Era preciso resguardar um caráter universal e 

igualitário para os registros de cada católico.” (Marcílio, 2004, p.14) 

 O batismo aparecia nesta dinâmica de integração do escravo e sociedade, 

possibilitando estabelecer laços parentais fictícios (Beozzo, 1993, p. 52; Schwartz, 

2001), no qual não se baseava exclusivamente em laços consanguíneos, abrindo maiores 

possibilidades de convivência, seja com seu próprio grupo, seja com a elite local e ainda 

com homens livres pobres e forros.  

 Tudo leva-nos a crer que o papel do batismo no século XIX tinha uma função 

espiritual ou sagrada muito maior do que hoje em dia, e representava “um elemento 

central na vida da comunidade, um rito de passagem”.  “O batismo fazia parte da vida 

da alma, era um rito que aproximava a pessoa da salvação e servia como um momento 
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de renascimento quando o pecado original era trocado pela graça divina” (Ramos, 2004, 

p.49). 

 A busca da salvação, almejada pelos indivíduos, permitia um acampamento 

dessas relações instituídas a partir da pia batismal para a família, ampliando esta teia de 

relações familiares, e que de fato, encontrou aqui, no Brasil, um campo propício para 

sua aceitação fortalecendo os dogmas da Igreja Católica. 

 Donald Ramos (2004, p. 49 e 51) nos esclarece que, “a nova família deveria ser 

composta por um padrinho (pai espiritual) e madrinha (mãe espiritual) e iria ter uma 

existência paralela à família biológica”. Assim, o batismo era o momento em que uma 

pessoa virava um ser espiritual e ganhava uma nova família.  

 Analisar os registros paroquiais é hoje uma das formas possíveis de mergulhar 

em um passado que, até então, parecia distante e permite-nos aproximar de um universo 

de investigações sociais.  Altiva PilattiBalhana (1986, p.63), esclarece: 

Apesar da relativa abundância e variedade de fontes (...) observa-se 
que são ainda poucos os estudiosos dedicados à demografia no Brasil 
(...). diversos fatores continuam a retardar uma atividade mais 
ampla(...). são mal conhecidos ou mal definidos os acervos 
documentais que apresentam dados de interesse demográfico e, de 
outro, porque são considerados de acesso difícil ou de má qualidade.  

 
 Sabemos que são enormes as formas de exploração dos registros paroquiais 

como forma de reconstituição das relações mais íntimas da sociedade, melhor ainda, 

quando for possível cotejar estas curvas com informações à luz dos acontecimentos a 

fim de possibilitar um quadro mais amplo de análise(Nadalin, 1994, p.64). 

  No dizer da precursora em história demográfica no Brasil, Maria Luíza 

Marcílio, os historiadores demógrafos da era atual constituem a terceira geração de um 

grupo que se iniciou com a professora na década de 70, num estudo de adaptação aos 

métodos franceses desenvolvidos pelo demógrafo Louis Henry e pelo historiador 

Michael Fleury, na época, chefe de Pesquisas do Institut Nacional 

d’ÉtudesDémographiques, na França. 2 

 Aos poucos, essas técnicas foram sendo moldadas por outras pessoas à nossa 

realidade, ao aproveitar de um número maior de fontes em demografia histórica. A 

pesquisa neste campo cresce em corpo e consistência, mas é claro que ainda existe 

muito a se fazer. 

                                                           
2 Relato feito no XIV Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP), 
realizado de 20 a 24 de setembro de 2004 em Caxambu – MG 
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No Brasil os estudos sobre família (ou as famílias) acompanham com 
passos mais vagarosos, as tendências historiográficas de outras áreas, 
como a Europa, Estados Unidos e Canadá, mas com a especialidade 
de que, aqui, há uma relação ainda mais forte com a demografia 
histórica. (Faria, 1997, p.242). 
 

 Sheila de Castro Faria (1998, p.26) enfatiza que os “estudos demográficos 

dafamília, do cotidiano e das formas de produzir, quase todos necessitando de fontes 

cartorárias e paroquiais, não são em geral possíveis”, exatamente pelas dificuldades de 

pesquisá-las por serem fontes maçantes e encontradas, muitas vezes, ainda escondidas 

no interior do país e por não existir uma preocupação em conservá-las, além de ser 

encontrada muitas vezes escondidas em arquivos particulares, impossibilitando sua 

pesquisa. 

Tentando compreender melhor esta fonte e aprofundar na análise3, teremos como 

objetivo nesta oportunidade analisar os meses de preferência para a concepção e 

nascimento dos filhos, a predominância dos sexos dessas crianças, a origem de 

nascimento, a cor, a espécie e qualidade dos proprietários, além de um estudo dos 

nomes adotados pelos pais dos cativos. Esperamos, assim, contribuir para a melhor 

compreensão desta região que já começa a render frutos em se tratando de pesquisas 

relacionadas o século XIX. 

 

 

1.1 - As variações encontradas nos batismos de São Paulo do Muriahé 

 

 Mergulhando nos registros paroquiais da Matriz São Paulo, em Muriaé, 

pudemos perceber a imensidão de elementos possíveis sobre a vida cotidiana dos 

escravos e as relações pautadas a partir do estudo desta fonte. 4 

Aos onze dias do mês de abril de mil oitocentos e cinquenta e dois, 
nesta Matriz de São Paulo do Muriahé, batizei solenemente e pus os 
santos óleos o reverendo João José na inocente Joana, filha legítima de 
João Congo e Rosa Conga, escravos de Manoel Alves de Araújo, 
forão padrinhos Modesto de Santana e Severina Maria de Jesus, 
ambos escravos. 

 

 Vigário Honório Fulgino de Magalhães.
5
 

                                                           
3 Tivemos oportunidade de trabalhar batismos de escravos noutra oportunidade, para maiores detalhes, 
ver: ANDRADE, Vitória Fernanda Schettini de. Batismo e apadrinhamentos de filhos de mães escravas. 
São Paulo do Muriahé, 1850-1888. Dissertação de Mestrado: USS. Vassouras, 2006. 
4 De 954 registros coletado de batismos de escravos, excluímos dois por serem adultos, por acharmos a 
quantia irrisória para uma análise mais ampla desta categoria 
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 Este é o primeiro de todos os assentos dos livros pesquisados, e como podemos 

observar, apesar de muito sintético as informações contidas no batismo de Joana, 

possibilita-nos uma leitura minuciosa da documentação analisada, ou seja, uma família 

escrava aparece de maneira muito clara, pois Joana era nascida de uma união legítima 

entre João Congo e Rosa Conga, ambos africanos.  

 Sondando o livro de casamento da paróquia, constatamos que tal enlace 

provavelmente não havia acontecido na Igreja local, pois a abertura do livro designado 

para registro de casamentos data-se de 1855, ou caso tenha sido celebrado nesta Igreja, 

não havia documento que comprovasse. No mais, o que se sabe, é que são dois 

africanos casados, o que difere da grande maioria dos cativos existentes na localidade, o 

que lhes possibilitavam um reconhecimento moral e a possibilidade de uma “melhor 

adaptação” à nova terra. 

 É possível também observar neste registro os desdobramentos sociais, pois Joana 

possuía um padrinho e uma madrinha escravos e da mesma forma que ela, seus pais 

passariam a ter um compadre e uma comadre, o que nos aponta para uma relação de 

pessoas do mesmo grupo étnico. Uma observação marcante é que tanto a madrinha 

quanto o padrinho possuem sobrenome, algo incomum desta categoria.É claro que à 

medida que vamos colhendo informações deste documento vemos que, na maioria das 

vezes, a fórmula empregada para os registros são praticamente as mesmas, porém 

alguns registros nos possibilitam uma maior interpretação, pois o vigário nos informa de 

maneira pormenorizada.                    

Além dos dados acima, encontramos anotada a data de nascimento do batizando, 

cor dos pais e padrinhos, qualificação dos padrinhos e madrinhas, e algumas 

observações feitas. Assim, ler o livro de batismo de escravos e observar as entrelinhas 

permite-nos aproximar da vida do cativeiro e perceber os diversos desdobramentos 

sociais.  

 Através da interpretação dos livros, conseguimos observar os arranjos 

estabelecidos entre os vários níveis sociais e culturais nesta criação e recriação de laços 

parentais. Pelo compadrio, estabelecido no batismo, os escravos adquiriam laços de 

solidariedade e cooperação que redimensionavam o seu cotidiano, garantindo-lhes 

espaço de sociabilidade e convivência, possuindo caráter eminentemente político, que 

                                                                                                                                                                          
5 Livro de batismo nº 1a, Matriz São Paulo do Muriaé, 1852-1853.  
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poderia solidificar relações entre pessoas socialmente iguais ou desiguais (Freire, 2004, 

p.52-53).  

 Os dados encontrados nos registros de batismo contribuem para legitimar que a 

proteção e submissão, muito mais do que a fé destes cativos, eram colocadas em 

primeiro plano. Ou seja, a grande maioria dos cativos eram batizados não apenas pela 

aceitação dos valores da religião oficial. Podemos constatar esta hipótese não apenas 

pela leitura nas entrelinhas do livro de batismo, mas também pelo livro de casamento da 

paróquia, pois são em um número muito reduzido se comparado aos batismos. Percebe-

se nesta relação de proteção do padrinho para com o afilhado uma forma de 

fortalecimento dos laços sociais, políticos e econômicos. 

Trataremos aqui dos padrões adotados para os batismos de filhos de mães escravas 

em São Paulo do Muriahé. Para isto é necessário esclarecer que dos 952 registros 

tomados na pesquisa, são incluídos 37 batismos em que o batizando recebe no ato sua 

liberdade na pia batismal. Destes, 21 são batizados após a Lei do Ventre Livre, portanto, 

registrado em um livro específico, já que no parágrafo 5º do artigo 8º da Lei nº 2040 de 

28 de setembro de 1871 nos informa que "os párocos serão obrigados a ter livros 

especiais para o registro do nascimento e óbitos dos filhos de escravas, nascidos desde a 

data desta lei. Cada omissão sujeitará os párocos à multa de 100$000" (Moura, 2004, 

p.239).   

 Esta Lei tornava todas as crianças recém-nascidas de mulheres escravas, 

“ingênuas”, - apesar de encontrarmos no documento, registros sem esta designação -, e é 

claro que isto permitiu uma modificação nas formas e proporções nos registros de 

batismos, inclusive o próprio pároco passou a ter um cuidado maior em anotá-los de 

forma mais detalhada, pois um número maior de escravo tornou-se livre.  

 Entendemos que na verdade não se trata de um livro concernente propriamente a 

escravos, pois este volume foi destinado aos assentos de batismo dos ingênuos. Vale 

dizer dos filhos de mães escravas que alcançariam sua liberdade, em decorrência da Lei 

do Ventre Livre. 

 Reconhecemos que após esta Lei acontece o óbvio para a localidade examinada, 

ou seja, um aumento significativo do número de batizados. Até o ano de 1870 temos um 

total de 366 crianças batizadas, após esta data 586 batismos, 23,11% a mais em relação 

ao primeiro período. “Para fazer valer dos direitos expostos na Lei, os senhores teriam 
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uma maior preocupação de registrá-los e o nível de cobertura deste registro melhorou” 

(Botelho, 1994, p.24).  

 

 

Gráfico 1 - Variação anual de batismos de crianças escravas e "ingênuas", 
freguesia São Paulo do Muriaé, 1852-1888 

 

Fonte: Livros de Batismos da freguesia São Paulo do Muriaé, 1852-1888. 

 

 Para ontem, muito mais do que para hoje, o movimento sazonal dos casamentos 

constitui um rico indicador do cotidiano, refletindo costumes, tradições, mitos, 

interdições e mentalidades religiosas, influências das atividades sociais e econômicas, 

podendo sofrer alterações na evolução das sociedades no seu tempo (Nadalin, 1994, p. 

70).  

 Ao analisar a frequência dos meses que ocorreram os batizados, notamos que em 

todos, sem exceção, houve celebração do sacramento, inclusive em períodos do 

advento, época em que a Igreja celebra a preparação para o Natal e a Quaresma, 

momento de preparação para a Páscoa, porém com uma pequena diferença para o mês 

de junho (12%), seguido dos meses janeiro, fevereiro, abril e maio (9%).  

 Para a escrava batizar os filhos nestes meses, devemos levar em consideração a 

época da fertilização, ou seja, uma média de nove meses anterior ao batismo, já que 

estes batismos eram celebrados pouco tempo após o nascimento dos mesmos. Desta 

forma, a maioria da concepção dos filhos ocorreu nos meses de abril a setembro, meses 

em que há uma estiagem e uma diminuição no plantio, estando os casais mais propensos 

à concepção. Outra observação é que a maior porcentagem nesses meses condiz com um 

período de festa no calendário da Igreja, pois se comemora a Páscoa, Pentecostes, mês 

de Maria e Santos populares como: Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, inclusive 

este último, padroeiro da freguesia. 
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Gráfico 2 - Variação mensal de batismos de filhos 
de mães escravas,   São Paulo do Muriaé, 1852-1888 

 

 
Fonte: Livros de Batismos da freguesia São Paulo do Muriaé, 1852-1888. 

 

 Em relação ao sexo das crianças batizadas (Tabela 1), há para a freguesia São 

Paulo do Muriaé, no período estudado, um ligeiro predomínio do sexo masculino, 

ultrapassando em apenas 0,41% em relação às meninas. O número desses nascimentos 

nos faz crer que temos mais um indício da possível reprodução natural na freguesia, 

pois como analisado junto ao censo de 1872 e o observado nas tabelas a seguir, existem 

claras evidências que o número de escravas africanas eram reduzidas, mesmo sabendo 

que a partir deste período o tráfico já havia sido extinto. 

 

Tabela 1 - Sexo dos inocentes batizados, freguesia São Paulo do Muriahé, 1852-
1888 

Sexo do batizando frequência % 

homem 477 50,10 

mulher 473 49,69 

não consta 2 0,21 

Total 952 100,00 

Fonte: Livros de Batismos da freguesia São Paulo do Muriaé, 1852-1888. 
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 Na tabela 2 fazemos uma junção da naturalidade das mães escravas que 

aparecem nos livros de batismos. Percebe-se que a mãe africana apresenta menor 

porcentagem entre as demais, 11 (11,15%), a mãe crioula 115 (12,08%), a mães que 

trazem a designação “parda”, “provavelmente brasileira”, aparece 83 vezes (8,71%) do 

total geral três registros são ilegíveis. O que compromete a categoria é o número 

elevado de casos em que o vigário não especifica a naturalidade de mãe, 740 (77,74%), 

o que nos leva a concluir que a maioria das mães escravas eram crioulas, ou seja, 

nascidas no Brasil. 

 

Tabela 2 - Naturalidade das mães de filhos batizados na freguesia São Paulo do 
Muriahé, 1852-1888 

naturalidade da mãe frequência % 

africana 11 1,15 

crioula 115 12,08 

prov.bras (parda) 83 8,71 

ilegível 3 0,32 

não consta 740 77,74 

Total 952 100,00 

Fonte: Livros de Batismos da freguesia São Paulo do Muriaé, 1852-1888. 

 

 Os índices encontrados para a naturalidade das mães aproximam-se dos números 

localizados para a naturalidade dos pais em duas ocasiões. A variável crioulos e 

provavelmente brasileirostem uma maior alteração, decrescendo em 9,14% e 8,5% 

respectivamente. 

 

Tabela 3 - Naturalidade dos pais de filhos batizados na freguesia São Paulo do 
Muriahé, 1852-2888 

naturalidade do pai frequência % 

africano 11 1,15 

crioulo 28 2,94 

provavelmente brasil. (pardo) 2 0,21 

não identificado 166 17,44 

não consta 745 78,26 

Total 952 100,00 

Fonte: Livros de Batismos da freguesia São Paulo do Muriaé, 1852-1888. 
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 Uma das maneiras de focalizar o escravo batizado é a cor do mesmo. O que 

Hebe Mattos (1998, p.30-31) nos alerta é que não apenas a pigmentação aparente 

aparece em algumas anotações do registro, mas a condição social apresentada pelo 

batizando. Destarte, a designação “parda” seria usada na condição geral de não branco, 

geralmente descendente de homem livre branco. A designação “crioula” era exclusiva 

de escravos e forros nascidos no Brasil e o “preto”, pelo menos até a primeira metade do 

século XIX, era referido preferencialmente a africanos, “negro” era uma designação 

mais rara, geralmente ligada ao não liberto.  

 Em relação à cor dos cativos anotados no censo de 1872, havia em Muriaé uma 

superioridade da designação “preta” em relação aos “pardos” 5.294 e 1.644, 

respectivamente. Ao trazer esta análise para a definição de Mattos, o número de 

“pardos” condiz com a análise da pesquisadora, mas a superioridade de “preto”, 

retratado no censo, nos faz pensar que após meados do século XIX esta superioridade 

não poderia ser tão alta, apenas se referirmos ao “não branco”, e não apenas africanos. 

Também nos mostra que a população “de cor” crescia em relação aos brancos, 

carregando os escravos e descendentes a marca da sua origem. 

 Infelizmente, o mesmo comprometimento existente na naturalidade de pais e 

mães de filhos de mães escravas permanece para a designação cor dos filhos de mães 

escravas, pois raras são às vezes em que é anotada a cor dos filhos no livro de batismo. 

Mas de qualquer forma, podemos ter uma amostra para esta qualificação. Dos 952 

registros analisados, apenas 17 (1,78%) traz a especificação crioula. Para os pardos 

coletamos 12 casos (1,26%), para preto 5 (0,52) e não consta 918 (96,44%). Assim 

sendo, para tecer comentários mais amplos sobre esta variação é necessário o 

cruzamento desta fonte com outras numa análise mais sólida das gerações anteriores a 

estes menores, o que extrapola nossa análise para o momento. De qualquer forma, 

somos assim obrigados a concordar com Hebe Mattos (1998, p.19) de que tais dados 

levam-nos a deduzir que apesar de obrigatória a especificação da cor no documento, em 

muitos casos ela se faz ausente.  

 

Tabela 4 - Cor dos filhos de mães escravas, São Paulo do Muriahé, 1852-1888 
Cor do batizando frequência % 

crioula 17 1,78 
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parda 12 1,26 

preta 5 0,52 

não consta 918 96,44 

Total 952 100,00 

Fonte: Livros de Batismos da freguesia São Paulo do Muriaé, 1852-1888. 

 

 Quem, afinal de contas, era a grande maioria dos proprietários destes filhos de 

mães escravas batizadas? Coletando dados relacionados à natureza desses proprietários 

(tabela 5) constatamos que existia uma predominância de homens em assumirem esta 

posição, 85,51% do total, nos levando novamente a hipótese de superioridade social e 

econômica do sexo masculino na localidade examinada, seguido por 11,67% de 

mulheres proprietárias, na sua maioria viúvas, seguido de alguns condôminos, órfãos, 

herdeiros e alguns em que a fonte não fala. 

 

Tabela 5 - Natureza dos proprietários que tem os filhos de suas escravas levadas ao 
batismo, São Paulo do Muriahé, 1852-1888 

natureza do proprietário frequência % 

homem 814 85,51 

mulher 111 11,67 

condôminos 5 0,52 

órfãos 7 0,73 

herdeiros 6 0,63 

ilegível 1 0,1 

não consta 8 0,84 

Total 952 100,00 

Fonte: Livros de Batismos da freguesia São Paulo do Muriaé, 1852-1888. 

 

 Deste total de proprietários que tem os filhos de suas escravas levadas ao 

batismo 90,98% não consta qualificação, pois o vigário não especificou algum tributo 

social. Dos 9,02% restante, 5,87% ou 56 proprietários trazem a designação “doutor”, 

acompanhado de 18 casos em que aparece a designação “dona”, além de outras 

categorias como tenente-coronel, vigário, capitão; senhores possuidores de prestígio 

social. 

 

 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Batismo de escravos em São Paulo do Muriahé entre meados à final do século XIX: 

algumas variáveis 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Qualificação do proprietário que tem filhos de suas escravas 
levadas ao batismo, São Paulo do Muriahé 1852-1888 

Qualificação do proprietário frequência % 

doutor 56 5,87 

tenente – cel. 4 0,42 

dona 18 1,89 

vigário 4 0,42 

capitão 4 0,42 

não consta 866 90,98 

total 952 100,00 

Fontes: Livros de Batismos da freguesia São Paulo do Muriaé, 1852-1888. 

 

 O estudo do nome recebido pelos batizandos não ficará de fora da análise 

proposta, pois, o fato de receber um nome é uma das características do batismo. Por ele 

é possível que tenha um reconhecimento pela comunidade cristã e espiritual, 

identificando como pessoa o que evidencia uma forma de aculturação desses cativos à 

realidade brasileira. Dar um nome é estabelecer “um rito de passagem”, pois o “nome é 

sinal de reconhecimento e ao mesmo tempo de propriedade” (Falci, 1995, p. 90). 

 Para Martha Daisson Hameister (2001), vários são os casos em que duas pessoas 

detêm o mesmo nome e coexistem no tempo e no espaço. A transmissão do nome, a 

adoção de novos nomes e o abandono de nomes usados anteriormente, eram estratégias 

para a vida e a sobrevivência de uma família. Para além do ritual prescrito nos cânones 

da Igreja, percebe-se que o batismo e o ato de fornecer um nome às crianças geravam 

alianças e um parentesco para além do sangue, e da afinidade. Firmavam-se parentesco 

ante o Senhor.  

 Manolo Florentino e José Roberto Góes (1997, p. 90 a 93) apresenta-nos em 

suas pesquisas um baixo número de filhos escravos usando o nome dos pais; como 

também eram baixas as nomeações ligadas aos grupos familiares dos mesmos, o que 

nos levaria a uma extrapolação dos laços familiares consanguíneos. Mais usual para 
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estes autores era conferir à criança escrava o nome de seus padrinhos, buscando um 

sentido eminentemente político, podendo através deste sacramento, aumentar o raio 

social das alianças e solidificar a sua proteção. Quando os filhos herdavam os nomes 

dos pais ou das mães, privilegiavam, sobretudo, o lado paterno.  

 Para a freguesia São Paulo do Muriahé reunimos o nome de batizandos que 

repetem por mais de quatro vezes. A primeira observação feita foi que o sexo feminino 

possui quase o dobro da variação dos nomes do sexo masculino, qual sejam 31 nomes 

para as batizandas e 21 para os batizandos.  Outra observação feita é que os nomes 

escolhidos para ambos os sexos têm nomes ligados à origem cristã, em raríssimas vezes 

constatamos repetição de nomes de padrinho, madrinha, ou proprietário. Como os casos 

à frente citados. Os batizandos de nome Antônio têm por cinco vezes repetido o nome 

do padrinho e uma vez do proprietário. Francisco coincide uma vez para o padrinho e 

uma vez o proprietário. João tem duas vezes o nome do padrinho, José duas e uma o do 

proprietário, Manoel combina uma vez com o padrinho e uma com o proprietário e por 

fim Maria que tem dezoito vezes o nome repetido da madrinha e uma o nome da 

proprietária. 

 Em análise feita numa freguesia das Necessidades, no Sul do Brasil, Sérgio Luiz 

Ferreira (2005) chega à conclusão que os nomes Maria e Manoel predominaram em 

todos os recordes cronológicos, o que coincide com nossa pesquisa.  

 Com relação à grande superioridade do nome de Maria, o Padre Antônio Vieira 

(1998, p.130), em seu livro, “Os sermões” deixa-nos claro o significado desse nome 

“quão alta dignidades é a do nome de Maria, por ser instituída por Deus, quão imenso é 

o significado desse sacratíssimo nome, como havemos de aproveitar dos maravilhosos 

efeitos do mesmo significado”, levando-nos a constatar que esses nomes, eram, na 

grande maioria, utilizados como forma de aproximação entre o batizando e a mãe de 

Jesus. 

 

Quadro 1 - Repetição de nomes dos batizandos, freguesia São Paulo do Muriaé, 
1852-1888 

Batizandas Repetição Batizandos Repetição 

Maria 54 Manoel 30 

Sebastiana 15 Antonio 29 

Eva 14 João 23 

Joaquina 12 José 21 
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Rita 11 Sebastião 19 

Joana 11 Francisco 18 

Francisca 9 Pedro 15 

Theresa 8 Paulo 15 

Catharina 8 Adão 13 

Anna 8 Joquim 9 

Margarida 7 Vicente 8 

Marcelina 7 Domingos 6 

Luzia 7 Bento 5 

Barbara 7 Benedicto 5 

Virgínia 6 Virgílio 4 

Paulina 6 Theodoro 4 

Josefa 6 Miguel 4 

Carolina 6 Marcolino 4 

Antonia 6 Gregório 4 

Rosalina 5 Gabriel 4 

Luiza 5 Cassimiro 4 

Luiza 5   

Isabel 5   

Cecília 5   

Vitalina 4   

Júlia 4   

Ignez 4   

Ignácia 4   

Gertrudes 4   

Felicidade 4   

Emilia 4   

Benedicta 4     

Fonte: Livros de Batismo da freguesia São Paulo do Muriaé, 1852-1888. 

 

 Enfim, neste artigo levantamos os dados coletados na freguesia analisada sobre a 

sazonalidade, o sexo, a naturalidade dos pais, a cor, a natureza, a qualidade dos 

proprietários e o nome, em que constatamos indícios de que existia uma aproximação 

grande entre alguns membros das escravarias, dentro ou fora dela. Isto se dava através 

da adoção de alguns homônimos de livres, escravos, forros e divindades espirituais, 

visando uma possibilidade de uma vida mais segura para os cativos. 
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 Claro que os resultados aqui alcançados estão ligados às características da 

freguesia por nós abordada. Viver na Zona da Mata mineira, em meados e finais do 

século XIX, com certeza, não era a mesma forma de viver em regiões que já haviam 

estruturado economicamente e acreditamos que este fator tenha toda uma significação 

para compreender os dados aqui levantados, mesmo que a freguesia de São Paulo do 

Muriahé tenha características muito próprias, percebemos que tais dados podem 

aproximar de outras regiões que tenham características em comum. 
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