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RESUMO

A pesquisa tem como objetivo de estudo, a análise da criação de uma Colônia
Orfanológica, no Século XIX, na cidade de São José dos Campos/SP. Busca-se analisar a
procura pelo trabalho infantil, ocorrida no Pós- Abolição na cidade de São José dos Campos,
por meio de análises de documentação primaria.
Uma das formas de captação dessa mão de obra eram as Colônias Orfanológicas, que
acolhia menores, das classes mais desfavorecidas da sociedade da época, por meio de Ações
de Tutela e Contratos de Soldada. Propõe-se entender as problemáticas do período por meio
da interpretação do documento que se refere à criação de uma Colônia Orfanológica na
cidade. Tal documentação se encontra no Arquivo Público da cidade de São José dos
Campos/SP.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo discutir a questão do mundo do trabalho
infantil, no Pós – Abolição, na cidade de São José dos Campos/SP, (1888-1907). Por
meio da análise de um documento, sobre uma Colônia Orfanológica, em São José dos
Campos/SP, Vale do Paraíba Paulista. Tal documento de 396 páginas, refere-se
exclusivamente a uma Colônia Orfanológica da Fazenda Montes Claros da referida
cidade. Tendo início em 9 de Novembro de 1888 e com ultimo relato em 26 de agosto
1907. Na leitura e transcrição do documento, tornou possível analisar as tensões
adjacentes ao processo de recrutamento de crianças e órfãos desvalidos, endereçados ao
trabalho no pós-abolição. Propõe-se analisar também os modos como essa mão de obra
era recrutada em todos seus desdobramentos e complexidades.
A história das crianças no Brasil é um campo de estudo crescente na história
social. Dessa forma, busca-se entender qual o significado dos papeis desses sujeitos
históricos , em diversos periodos no Brasil. Para a efetivação dessa pesquisa, priorizouse período do Pós-Abolição.
As Colônias Orfanológicas eram estabelecimentos destinados a acolherem
menores,

oriundos das classes mais desfavorecidas da sociedade no período

compreendido deste estudo. Desde o final do século XIX, os órfãos passam a ser vistos
com mais atenção, dado a possibilidade de transforma-los em mão de obra acessível,
como aponta Ana Cristina do Canto Lopes Bastos (2008) :

Isso porque a crença no trabalho para as classes pobres como forma de
evitar a marginalidade ia ao encontro do discurso da carência de mãode-obra no período relacionado às visões sobre o trabalho que estavam
sendo construídas no momento da abolição/ imigração (BASTOS,
2008: 02).

Nos estudos de Adlene Silva Arantes (2009), sobre a Colônia Orfanológica
Isabel, situada na província de Pernambuco (1874 – 1889), a autora apresenta a seguinte
observação:
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Colônia Isabel, na condição de escola rural interna, oferecia uma
educação voltada para os conhecimentos agrícolas. A ênfase no ensino
agrícola se devia ao fato de a instituição receber crianças ingênuas
num momento em que o fim da escravidão se aproximava e a
agricultura necessitava de mãos para garantir o “progresso do país”
(ARANTES, 2009: 124).

A ordem vigente da época atentava para o medo da suposta marginalidade e
vadiagem desses menores. Essa ótica de proteção ao menor, visava um controle social
sobre os mesmos.
Maria Luiza Marcílio (1998) salienta que desde a Lei de 1871, Lei Rio Branco
ou mais conhecida como Lei do Ventre Livre, a percepção em relação à criança como
um futuro trabalhador em potencial, aumenta junto às classes dominantes que
repensaram modos de prepara-los para o serviço doméstico (MARCÍLIO, 1998: 206).
Tais menores, como são analisados pela leitura dos documentos,

eram

descendentes de ex-escravas, viúvas e mulheres solteiras pobres. A busca pelo trabalho
do menor se dava pelas Ações de Tutela e Contratos de Soldada. A historiadora Maria
Aparecida Papali (2003), em seu estudo sobre a região de Taubaté, no Vale do Paraíba
Paulista analisa a questão da Tutela e seus significados:

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).

No entanto, existiam diferenças entre as tutelas como demonstra a mesma
autora:

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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Outro modo também utilizado para a apropriação do trabalho do menor se
processava pelas Ações de Contratos de Soldada. As soldadas tem sua origem da
palavra soldo, introduzido no império para remunerar o trabalho dos filhos de
imigrantes. À medida que a escravidão foi sendo restringida como instituição no Brasil,
a soldada sofreu modificações na sua estrutura jurídica e passou a incluir todos os
menores de origem pobre, como demonstra Gislane Campos Azevedo (1995).

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).

Nessa perspectiva de acolhimento do menor “desamparado”, instituições, como
as Colônias Orfanológicas surgiram para fornecer assistência ao menor desvalido. Esses
estabelecimentos continham as duas formas de busca pelo trabalho infantil: Tutelas e
Soldadas. Maria Luiza Marcílio (1998) pesquisou sobre essas instituições e segundo a
autora “submetia os indivíduos a um total controle, sob-regime de internato”
(MARCÍLIO, 1998: 211).
Marcílio ainda aponta que em lugares que não existiam tais estabelecimentos,
os menores eram encaminhados a fazendas particulares:

Tendo em vista essas expectativas, nos locais onde ainda não existiam
Colônias Agrícolas foi ordenado aos juízes de órfãos que
encaminhassem os menores abandonados para fazendas agrícolas de
particulares, desde que o fazendeiro assinasse um “termo de tutela e se
obrigue a dar-lhes educação, a par de trabalhos compatíveis com suas
forças” (MARCÍLIO, 1998: 214).

A conjuntura sendo formada a partir do surgimento de colônias indica que o
contexto em que surge na cidade de São José dos Campo/SP, em 09 de Novembro de
1888, sob responsabilidade de João Augusto de Freitas uma Colônia Orfanológica na
Fazenda Montes Claros, coincidiu com o fim da escravidão no Brasil.

13

Foi considerado mais adequado durante a produção desse trabalho que o
mesmo fosse dividido em três capítulos, os quais possibilitassem a análise de todo o
conteúdo do documento e suas especificidades.
No primeiro capitulo: “É declarada extincta desde a data desta lei a
escravidão no Brazil” – a trajetória para a emancipação do trabalho escravo e os
caminhos percorridos no pós-abolição no Brasil e em São José dos Campos/SP será
apresentado um panorama da trajetória nacional para a completa emancipação do
trabalho escravo, e como o município de São José dos Campos/SP , se comportou
através das mudanças no contexto nacional do pós 13 de Maio de 1888, oferecendo um
suporte para a compreensão do segundo capitulo.
No segundo capitulo: Educar para o trabalho: papel das colônias
orfanológicas e fazenda Montes Claros em São José dos Campos/SP, será abordado o
papel que as Colônias Orfanológicas exerceram nessa nova configuração de sociedade,
e principalmente será apresentado a documentação sobre a Colônia Orfanológica
constituída na cidade de São José dos Campos. O capitulo será dividido em subitens das
partes mais relevantes do documento, como também um histórico da propriedade.
O terceiro capitulo “... Para ver se era melhor tratada viu-se forçada e ceder
seus desejos”: o caso da menor Júlia, será analisado o acontecimento da menor Júlia
que acusa seu responsável, proprietário da Fazenda Montes Claros e administrador da
Colônia Orfanológica, o assoldadante João Gonçalves de Freitas de maltrata-la e sujeitála a cometer atos sexuais sob a expectativa de receber melhor tratamento.
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1. “É DECLARADA EXTINCTA DESDE A DATA DESTA LEI A ESCRAVIDÃO NO
BRAZIL”. – A TRAJETÓRIA PARA A EMANCIPAÇÃO DO TRABALHO
ESCRAVO NO BRASIL E OS CAMINHOS PERCORRIDOS NO PÓSABOLIÇÃO NO BRASIL E EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.

Possuidor da maior população de escravos no mundo, o Brasil trilhou um longo
caminho para o termino da escravidão como instituição no país, assim herdando diversas
problemáticas desse período de dependência do trabalho escravo negro, que podem ser
observadas após a promulgação da Lei Aurea, em período subsequente, o Pós- Abolição.
O século XIX foi um momento marcado pelas tentativas inglesas, para pressionar
países que ainda mantinham a escravidão como carro forte da economia. Entre os países
pressionados temos Portugal e posteriormente o Império do Brasil. Luis Gustavo Santos Cota
(2012) em seu artigo “Não só “para inglês ver”: justiça, escravidão e abolicionismo em Minas
Gerais” discorre sobre a pressão externa e a problemática de dependência da escravidão:
Entre 1810 e 1826, uma série de tratados foi firmada com o governo britânico,
muito a contragosto de portugueses e brasileiros (especialmente a elite
diretamente ligada aos negócios da escravidão), que muitas vezes não hesitaram
em demonstrar sua relutância e oposição à extinção do comércio que
consideravam vital para a economia da colônia e depois Império do Brasil
(COTA, 2012: 66).

Após sua emancipação politica em 1822, o Brasil continuou a perpetuar a mão de obra
escrava e todos os negócios relacionados com a escravidão, de fato essa contradição é
encontrada na primeira constituição do país recém-emancipado “A primeira constituição
brasileira, de inspiração liberal, foi promulgada em 1824, tendo entre suas linhas o
reconhecimento dos preceitos de igualdade e liberdade que, na prática, não seriam para todos”
(COTA, 2012: 67).
Rafael de Bivar Marquese (2006), em “Resistência, tráfico negreiro e alforrias, séculos
XVII a XIX”, aborda sobre como essa constituição entendia a questão do ser negro no Brasil:

A definição de cidadania defendida por Custódio Ledo em Portugal cristalizouse na Constituição Política do Império do Brasil. Conforme o artigo 6,
parágrafo 1 da Constituição de 1824, os libertos, desde que nascidos no Brasil,
eram considerados cidadãos brasileiros. Portanto, apenas os libertos africanos
eram excluídos do corpo social da nação (MARQUESE, 2006: 122-123).
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Cota (2012) expõe como essa primeira constituição teve seus impactos sobre a
população excluída da sociedade:

Um bom número de africanos e seus descendentes, escravos, libertos ou livres,
lutaram pela real aplicação dos direitos mencionados na primeira Constituição
brasileira, chegando a impetrar ações judiciais nesse sentido, contudo, a grande
maioria continuaria completamente alijada da condição de cidadã e o
descumprimento dos acordos e leis de proibição do tráfico têm
responsabilidade direta sobre esse fato. (COTA, 2012: 68).

Após extensas pressões, o Brasil vai encaminhando diversas leis para satisfazer as
demandas inglesas para a emancipação do trabalho escravo no país, dentre elas as principais:
Lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 04 de setembro de 1850 e mais adiante leis de transição
para o trabalho livre como Lei Rio Branco, mais conhecida como “lei do ventre livre”
promulgada em 28 de setembro de 1871 e a Lei dos Sexagenários de 28 de setembro de 1885.
Contudo, apesar da criação de todas essas leis, não sanava a principal questão referente
a total emancipação do trabalho escravo, surgindo assim clamores e pressões dos abolicionistas
e dos próprios escravos:

A luta pela liberdade através dos tribunais teve como importante elemento,
além dos próprios escravos (personagens principais dos enredos contados pelos
autos processuais que resistiram ao tempo), a ação de advogados e mesmo
magistrados, muitas vezes identificados com os clamores pela abolição que
ecoaram com vigor em fins dos oitocentos (COTA, 2012: 72).

Particularmente, toda a década que antecedeu a Lei Aurea em 1888, foi marcada pelo
crescimento dos movimentos abolicionistas e agitações da população escrava. Maria Helena
Machado (1994), em seu livro: “O Plano e o Pânico: os movimentos sociais na década da
abolição” demonstra essas movimentações que foram se eclodindo a partir de 1880:

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).
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A autora também mostra o derradeiro declínio da manutenção da mão de obra escrava
no Brasil, resultante de uma década de tensão, movimentações e aprofundamento de uma crise
que já vinha se consolidando desde o início da década:

No início de 1887, a derrocada da escravidão como instituição e regime de
trabalho velozmente se materializava. Aprofundamento de uma crise, a perda
do controle sobre a mão de obra escrava, que fazia sentir desde os princípios da
década, tomava, nesse período, novos contornos com as fugas em massa das
fazendas e a desarticulação do trabalho nos eitos (MACHADO, 1994: 220).

Por fim, em 1888, o Império, não podendo mais sustentar essa situação promulga a Lei
Aurea, extinguindo a escravidão como instituição no Brasil. Contudo não representou um
rompimento significativo com as elites que outrora detinha essa mão de obra, Lilia Meritz
Schwarz (2007), elabora contestações intrigantes desse momento:

Diferentemente, dessa maneira, dos processos vivenciados em outros países,
onde a libertação foi absorvida como uma conquista, aqui ela representou
continuidade e a reposição de hierarquias que, de tão assentadas, pareciam
legitimadas pela própria natureza. (SCHWARZ, 2007: 26)

E ainda complementa sobre que condição social que esses recém-emancipados iriam
ocupar dentro dessa suposta nova sociedade “... sua condição de escravos ou libertos já definia
sua inserção na sociedade e lhes bastava. Aos futuros “cidadãos” não se dava identificação, uma
vez que sua situação de “ex-escravos” lhes conferia estatuto, lugar e posição. (SCHWARZ,
2007: 34).
Com a queda da monarquia e a mudança de regime em 1889, Anna Maria Rios e Hebe
Maria Mattos (2007) demonstram como o termo “cidadão” era utilizado nesse novo período
republicano:
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Uma primeira peculiaridade dos inquéritos policiais da fase republicana é a
utilização sistemática do termo “cidadão” como designador de status social.
Nesses inquéritos, são chamados a depor “homens”, “mulheres” e “cidadãos”
(em geral proprietários e residentes numa fazenda do distrito) (RIOS e
MATOS, 2007: 62).

Ana Maria Rios e Hebe Maria Mattos (2004), em O pós-abolição como problema
histórico: balanços e perspectivas, analisam as construções sociais que foram estruturadas nos
momentos que precediam a emancipação do trabalho escravo, e que resultariam nas
problemáticas do período pós-abolição, dentre elas as estratégias dos senhores detentores da
mão de obra escrava e de que modo procederiam com o evidente final da escravidão:
Dentre as estratégias senhoriais para evitar este abandono estava a de procurar
ligá-los a si e às fazendas por laços de gratidão, antecipando-se à abolição e
concedendo alforrias em massa. A possibilidade de despertar-lhes a gratidão
ligava-se ao entendimento senhorial de que os escravos deveriam receber a
liberdade de suas mãos, e não do Estado, e percebê-la como uma dádiva
senhorial (RIOS e MATTOS, 2007: 178).

Essas estratégias se estendiam da mesma forma para o filho da escrava. Um dos
estudos precursores em pesquisar enredos tutelares, foi o da historiadora Anna Gicelle Garcia
Alaniz (1997). A autora demonstrou que surgiu uma reorganização de mecanismos tutelares
visando tirar o filho da mulher escrava e posteriormente da mulher livre por meio da tutela
recaindo em muitos casos sobre o ex-ingênuo “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).
Outro estudo de grande compreensão sobre o Pós-abolição e a busca do trabalho
infantil foi o da pesquisadora Maria Aparecida Papali em seu livro Escravos, libertos e órfãos: a
construção da liberdade em Taubaté (1871-1895). A autora ao trabalhar as tensões existentes
no período, deparou-se com uma grande quantidade de ações de tutela direcionas aos filhos de
ex-escravas e da mulher solteira pobre “Ex- ingênuos passavam a ser disputados por exsenhores, tal como os libertos, como mão de obra disponível para a lavoura e o serviço
doméstico” (PAPALI, 2003: 145).
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Raquel Pereira Francisco (2011) também observou em sua análise processo semelhante
ao pesquisado por Alaniz e Papali a respeito da transição do trabalho escravo para o trabalho
livre e o processo da aquisição do menor como uma das alternativas para suprir a mão de obra
escrava que tornara-se livre em Juiz de Fora /MG:
Com a transição do trabalho escravo para o livre, a mão-de-obra infantil e
feminina tornou-se valiosa devido à falta de braços para as lavouras e também
por esses dois contingentes de trabalhadores receberem salários mais baixos do
que os que eram pagos aos homens. (FRANCISCO, 2011: 73)

O fenômeno da procura da mão de obra infantil também pode ser observado em outros
lugares como constatou Ione Celeste J. De Sousa (2015), que pesquisou as tutelas e soldadas na
Bahia e expõe a seguinte explanação:

As Ações de Tutela e de Soldada permitem argumentar que, depois da
emancipação de 1888, muitos ingênuos vivenciaram práticas de trabalho
compulsório, especialmente na lavoura e também em serviços domésticos, ou
foram encaminhados ao aprendizado de ofícios manuais em arsenais e tendas
de artistas e artesãos (SOUSA, 2015: 192).

Esses autores demonstram que a procura pela mão de obra infantil no Pós-abolição
pode ser observado no mesmo período e em diferentes espaços, pois tais autores dão sustentação
e homogeneidade nessa análise, assim como ocorreu na cidade de São José dos Campos/SP a
partir dos 13 de Maio de 1888, sugerindo que ali também houve busca pela mão de obra de
órfãos considerados “desvalidos” pela ordem vigente, tendo como principal finalidade a
substituição da mão de obra escrava.

A cidade de São José dos Campos/SP, situada no vale do Paraíba Paulista, foi erigida
como Vila em 1767, inicialmente por conta de uma politica de aldeamento indígena. No século
XIX o Vale do Paraíba paulista foi uma região de grande importância na economia brasileira e
no sudeste paulista, devido ao setor agroexportador cafeeiro. No entanto, a cidade de São José
dos Campos não teve um papel tão expressivo na economia da região. Tal inexpressividade em
São José dos Campos no período foi destacada por Maria Aparecida Papali (2010), por
intermédio de uma pesquisa da documentação do município:
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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).

Embora São José dos Campos/SP tenha sido uma cidade caracterizada por pequenas e
médias propriedades, não deixou de sofrer as tensões decorrentes do fim da escravidão, sendo
uma das problemáticas observadas no período, e ao que tudo indica tenha sido a procura e
utilização da mão de obra infantil uma das alternativas para suprir a mão de obra escrava, que se
tornava livre.
Através de um levantamento da documentação existente no período, por meio de
processos crimes do 2° Fundo Fórum Cível da cidade, foi constatado um grande número de
ações tutelares principalmente após a promulgação da Lei Rio Branco, conhecida como “lei do
ventre livre”, emitida em 28 de setembro de 1871, e encontrando seu ápice em 1888, no ano da
abolição. No gráfico abaixo, podemos observar o aumento da procura pela mão de obra infantil
na cidade.

Gráfico 1 – Ações Tutelares em São José dos Campos/SP

Fonte: 2º Fundo Fórum Cível de São José dos Campos/SP
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No ano de 1888, pode-se observar a maior elevação da procura com 55 ações tutelares, e em
especial nesse mesmo ano um número de 28 menores foram direcionados a uma Colônia
Orfanológica constituída na cidade, sob a administração de João Augusto Gonçalves de Freitas,
tema que será desenvolvido no próximo capitulo.
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2. EDUCAR PARA O TRABALHO: PAPEL DAS COLÔNIAS
ORFANOLÓGICAS E FAZENDA MONTES CLAROS EM SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS/SP.

2.1 Colônias Orfanológicas em sua conceituação

Maria Luiza Marcílio (1998) em seu livro “História Social da Criança Abandonada” diz que
com o advento da lei do ventre livre em 1871, a repercussão nas condutas das elites relacionadas às
crianças ditas expostas, teve relevantes mudanças. De repente essas elites se viam sem futuros
trabalhadores, dessa forma começaram a adotar estratégias para a proteção dos menores desvalidos
preparando-os para o trabalho doméstico (MARCÍLIO, 1998: 206).
A autora ainda complementa sobre essa fase chamando-a de fase da filantropia, essa prática
atraia as elites, pois dessa forma exercia controle social desde a infância “Começava a se pensar na
fundação de grandes estabelecimentos totais de internato e de segregação da sociedade para crianças
e adolescentes carentes e sem-família” (MARCÍLIO, 1998: 206).
Famílias consideradas despreparadas para conduzirem a educação de seus filhos, dentro
dessas instituições “a criança encontraria a educação, a formação, a disciplina e a vigilância que a
preparariam para a vida em sociedade, para bem constituir sua família, dentro do amor e do preparo
para o trabalho” (Idem, 1998: 207).
Marcílio (1998) identifica algumas dessas instituições sócio pedagógicas que vão surgindo
nas ultimas décadas do século XIX e apresenta as características dessas instituições “As “Colônias
Agrícolas para Ingênuos” ou “Colônias Orfanológicas”, como eram chamadas, mantinham uma
forma de organização – de espaço e pedagógica – que submetia os indivíduos a um total controle,
sob regime de internato” (Idem, 1998: 211).
A autora ainda cita diversas colônias que foram surgindo nesse contexto como a Colônia
Agrícola Orfanológica e Industrial Isabel em Recife, fundada em 1873, em Fortaleza Colônia
Agrícola Orfanológica Cristina de 1877-79 e a Colônia Orfanológica Isabel em Salvador em 1886
(Idem, 1998: 212-213).
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Em relação à Colônia Orfanológica Isabel, em Salvador, a autora diz que sua função era clara e
ajuda a esclarecer os objetivos desses estabelecimentos:

A finalidade dessa Colônia era clara “a transição do trabalho escravo para o
trabalho livre, dando a lavoura operários nacionais bem-educados, instruídos e
moralizados, acostumados ao trabalho metódico e perseverante, e capazes de
afrontar sem receio os rigores do nosso clima, de aumentar a produção da riqueza
com o trabalho e esforços de numerosos indivíduos... de aumentar a população útil
e sã, com famílias legítimas que serão formadas por esses indivíduos alguns anos
depois” (MARCÍLIO, 1998: 213).

Outra autora que estuda uma dessas instituições em particular é Adlene Silva Arantes
(2005), que ao estudar a Colônia Orfanológica Isabel na província de Pernambuco nos anos de 1874
a 1889, acentua uma opinião similar a Marcílio (1998):

Em meio a essa necessidade de “civilização”, de responsabilidade dos
Missionários Capuchinhos, a Colônia Isabel significava uma possibilidade de
recolhimento e instrução para órfãos, ingênuos, libertos e índios, grupos
desfavorecidos da sociedade da época, para torná-los úteis a si e à sociedade,
preparando-os para o trabalho na agricultura, na indústria e no comércio
(ARANTES, 2005: 192).

Marcílio (1998), complementa que em localidades que não existiam Colônias Orfanológicas
era ordenado ao Juiz de órfãos que deslocassem esses menores desfavorecidos a fazendas
particulares, desde que o proprietário assinasse um termo se responsabilizando em oferecer
educação e trabalhos compatíveis as forças dos menores (MARCÍLIO, 1998: 214).
Na cidade de São José dos Campos/SP foi descoberta a existência de uma Colônia
Orfanológica, a documentação se encontra no Arquivo Público da cidade de controle 70, da caixa
744, do 2° Cível do ano de 1888. Tal documentação está disponível tanto o documento na integra e
sua transcrição no site do projeto Pró-Memória São José dos Campos/SP.
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2.2–Fazenda Montes Claros e João Augusto Gonçalves de Freitas.

A referida documentação diz respeito exclusivamente a existência de uma Colônia
Orfanológica na Fazenda Montes Claros, propriedade particular, situada na região norte de São José
dos Campos/SP. Tal Documento tem início em 09 de Novembro do ano 1888, estendendo-se até
Abril de 1907. A criação da Colônia Orfanológica coincide com o fim da escravidão como
instituição no Brasil, indicando uma forma de se obter o acesso à mão de obra infantil como
substituição da mão de obra escrava.
No plano diretor do município de São José dos Campos/SP do ano de 1994, foram obtidos
detalhes sobre a Fazenda Montes Claros, sede da Colônia Orfanológica:

De 1643 a 1660, os jesuítas obtiveram diversas léguas de terra concedidas por João
Mafra Cavalheiro, fidalgo de Sua Majestade. As terras situavam-se em magnífica
planície, onde se encontra a cidade, denominada naquela época "Vila Nova São
José". Após longos anos de um lento progresso, foi descoberta uma taba no lugar
conhecido por "Lavras", de lá trouxeram amostras de ouro puríssimo, vindo
despertar a atenção dos jesuítas que foram explorar as minas ali localizadas. Perto
desse lugar (Lavras) existia um pequeno povoado chamado "Tanque dos Índios",
atual
Fazenda
"Montes
Claros"
(PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – PDDI, 1994:
31).

Para João Neto Caldeira (1934), em seu livro "Álbum de São José dos Campos", a
propriedade foi fundada por D. Joaquim Manoel Gonçalves de Andrade (CALDEIRA 1934: 245),
sexto bispo da diocese de São Paulo e natural da Ilha da Madeira (ARQUIDIOSCESE DE SÃO
PAULO – 2016).
Em uma curta biografia disponibilizada no site da arquidiocese de São Paulo diz que D.
Joaquim mantinha um serviço em torno das populações indígenas, que pode justificar a localização
onde a fazenda foi fundada. Segundo as fontes existia no local um pequeno povoado chamado
“tanque dos índios”. No trecho disponibilizado no site da Arquidiocese de São Paulo constam
informações no que diz respeito às ações de dom Manuel “Entre as realizações de dom Manuel [...]
Tinha o costume de conduzir à capital paulista índios adolescentes para serem educados e instruídos
à sua custa e se dos índios fosse desejo, poderiam se tornar sacerdotes posteriormente”
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(ARQUIDIOSCESE DE SÃO PAULO – 2016). D. Joaquim Manoel Gonçalves de Andrade viveu de
1767 a 1847, portanto a Fazenda Montes Claros foi fundada nesse período da primeira metade do
século XIX. Atualmente a propriedade pertence à companhia Suzano Papel e Celulose e a casa
grande da propriedade foi demolida devido à precariedade que se encontrava o imóvel.
No ano de 1888, o dono da fazenda, fundador e responsável pela Colônia Orfanológica é
João Augusto Gonçalves de Freitas, também natural da Ilha da Madeira e naturalizado cidadão
Brasileiro (Ação Queixa, 1889) e vereador da cidade de São José dos Campos/SP, nos anos de 1887
a 1890 (PRÓ - MEMORIA, 2016: 09). Pode-se presumir pelo nome de João Augusto Gonçalves de
Freitas certo parentesco com o fundador da propriedade, D. Joaquim Manoel Gonçalves de
Andrade.
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Figura 1 : Fazenda Montes Claros

Fonte: HOLLANDA: MAIA, 1975: 104.
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Figura 2: Ação Colônia Orfanológica 1888

Fonte: 2° Cível, Caixa 744, Controle 70, Ano de 1888.
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Em 09 de Novembro de 1888, João Augusto Gonçalves de Freitas aceita o convite para
fundar uma Colônia Orfanológica em sua Fazenda tomando para si a responsabilidade de 28
menores da região do Rio do Peixe, local próximo da propriedade. Segundo o próprio João Augusto
toma a soldada desses menores por serem: “conhecidos e seus vizinhos, para o que já tem
constatado o necessário professor de 1° letras” (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 01).
Um dos pretextos para a apropriação da guarda dos menores era o ensino de ofícios e o
ensino das primeiras letras. Gabriel Navarro de Barros (2014) aponta de que segmentos da
sociedade esses menores eram oriundos, captados e por fim assoldadados:

Podiam ser descendentes da pobreza e também da escravidão. Brancos, pardos ou
negros, esses infantes foram reconhecidos como um problema a ser combatido
pelos Juízos de Órfãos, dispositivos de poder responsáveis por vigiar as infâncias e
geri-las sob uma perspectiva de melhoria social. (BARROS, 2014: 33)

Figura 3: Localização da Fazenda Montes Claros e o Rio do Peixe

Fonte: Google Maps 2016
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Podemos perceber no mapa acima a proximidade da região onde os menores outrora
residiam e onde se estabeleceram posteriormente, assoldadados por João Augusto Gonçalves de
Freitas. A localidade da Fazenda Montes Claros está marcada pelo ícone vermelho no mapa acima
demostrado.

As fontes identificadas no Arquivo Público da cidade sobre o proprietário da fazenda e
assoldadante desses referidos menores do Rio do Peixe, João Augusto Gonçalves de Freitas somam
um total de 21 processos crimes envolvendo o nome de Freitas e em sua maioria são processos
relacionados a disputas na área da fazenda Montes Claros. Outro documento interessante encontrase no jornal Segundo Districto de um órgão do Partido Conservador datado de 13 de agosto de
1886. O Jornal, mais especificadamente na página 03 diz que Freitas foi processado no código
crime 193 do Império por ter assassinado um escravo em sua fazenda com o auxilio de um liberto e
encontrava-se preso na respectiva data.

Figura 4: Jornal Segundo Districto 13 Agosto de 1886

Fonte: Fundo Fórum São José dos Campos/SP
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O crime em questão mencionado pelo jornal se encontra no código do Império de TITULO
II - Dos crimes contra a segurança Individual, na Sessão I sobre Homicídio : “Art. 193. Se o
homicidio não tiver sido revestido das referidas circumstancias aggravantes” (Brazil 1830).
Outra fonte que confirma o caráter violento de João Augusto Gonçalves de Freitas é Clóvis
Moura (2004), no livro Dicionário da escravidão negra no Brasil. Segundo o autor, Caiara,
alcunha de João Augusto Gonçalves de Freitas era conhecido como violento com seus escravos:
Caiara: Nome atribuído ao senhor de escravos João Augusto Gonçalves de Freitas,
proprietário da fazenda Montes Claros, em São Paulo, conhecido como espancador
contumaz dos seus cativos. O Barão de Parnaíba, quando presidente da província,
informou, em seu relatório, sobre atos criminosos cometidos contra os escravos
naquela fazenda. “Diante das denuncias, Caiara foi indiciado e processado, tendo
sido, no entanto absolvido...” (MOURA, 2004: 78)

Mesmo sem informações sobre os casos, João Augusto Gonçalves de Freitas estaria livre e
constituindo a Colônia Orfanológica em sua fazenda em 1888.

Figura 5: João Augusto Gonçalves de Freitas

Fonte: Acervo pessoal de Carlos Alberto Fernandes Pinto
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2.3 – E as Mães e Familiares desses menores?

A questão da maternidade torna-se evidente no processo sobre a Colônia Orfanológica na
fazenda Montes Claros, das 11 mães citadas no documento 08 são viúvas e 03 solteiras. Maria
Aparecida Papali (2003) conduz uma discussão em torno da representação dessas mulheres, vistas
na sociedade da época como desprovidas para zelarem por seus filhos, indicando assim uma
premissa para que seus filhos fossem tomados à tutela “A mulher brasileira pobre perdia para o
Judiciário brasileiro e membros da elite o direito à maternidade” (PAPALI, 2003: 155).
A autora por sua vez complementa 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).

Papali (2003) continua a denunciar como essas mulheres eram vistas, sob o prisma da
moral da época, situação que convertia tais mulheres em incapacitadas para zelar por seus filhos:

Visto de outra maneira: ser considerada incapaz de “educar e tratar de seus filhos”
conferia as mulheres libertas, forrar ou pobres livres uma miséria moral muito
maior que sua pobreza material. Mais ainda: tais enunciados (e não eram poucos)
ao julgar a presumível pobreza e “incapacidade” das mulheres pobres, deixavam
implícito, como contraponto, a riqueza material e moral que os candidatos a tutores
de seus filhos julgavam deter (PAPALI, 2003: 157).

Porém, nem sempre as mães eram passivas na entrega de seus filhos.

Na Colônia

Orfanológica da Fazenda Montes Claros não foi diferente. Há alguns casos de recusa por parte das
mães de entregar seus filhos, como também de devolução dos menores para suas mães por parte do
assoldadante João Augusto Gonçalves de Freitas.

Entre tais casos, o primeiro que surge é de Maria Antônia de Jesus, que pede a tutoria de
seus próprios filhos e requer que João Augusto Gonçalves de Freitas os devolva a seu poder. Outro
caso é de Maria Benedicta da Conceição, que se nega a entregar seus filhos, sendo, no entanto,
intimada pela justiça para entrega-los ao tutor, o Tenente Francisco Antônio Mariano Leite, que
detinha a tutoria de algumas crianças que residiam na Colônia orfanológica.
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Maria Benedicta de Conceição, para reaver seus filhos, então entregues ao assoldadante João
Augusto Gonçalves de Freitas, dono e administrador da Colônia, segue os passos de Maria Antônia
de Jesus, tutelando seus próprios filhos:

Termo de tutela que assina Maria Benedicta de Conceição (Maria Barbosa) em
qualidade de tutora de seus filhos os órfãos seguintes: José de 15 anos de idade
mais ou menos ; Leopoldino, de 13 anos de idade mais ou menos; Salvador, de 7
anos de idade mais ou menos ; Francisco , de 6 anos de idade mais ou menos
,filhos do finado seu marido João Barbosa, com ela tutora, residente no Rio do
Peixe, nada possuem de bens de fortuna segundo declarou a tutora.( Ação Colônia
Orfanológica, 1888: 50)

Uma outra mãe que também entra com recursos para reaver os filhos, Justina Maria de
Jesus, mãe de João, Anna e Antônio requer que João Augusto Gonçalves de Freitas os devolva a seu
poder.
Os confrontos são constantes, pois Justina Maria de Jesus e José Pedro de Oliveira, o qual
não tem parentesco com os menores, entram na justiça para definir quem será tutor dos menores. É
necessário depoimentos de testemunhas para comprovar a conduta de Justina que é questionada no
meio do processo, sugerindo uma conduta desonesta por parte de Justina. (Ação Colônia
Orfanológica, 1888: 199).

Foram chamados como testemunhas, Benedicto Antônio de Andrade e João Brito da Silva
conhecidos de Justina e ambos concordam que desde o falecimento de seu marido, a solicitante não
teria dito nenhum comportamento que a desabonasse, vivendo em honestidade e conservando seu
estado de viuvez (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 204-205). Em síntese, Justina teve que provar
uma boa conduta moral para ter seus filhos de volta.

Mas, não existiam apenas mães na tentativa de recuperar a posse de seus familiares, havia
também outros, como o caso de Benedicto Antônio de Lima que entra com recurso para reaver seu
neto Benedicto de 09 anos, provando por meio de registro de casamento que era avô materno de
Benedicto, requerendo assim que João Augusto Gonçalves de Freitas devolvesse seu neto:
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Diz Benedicto Antônio de Lima que tendo assinado o termo de tutela e contrato de
soldada de seu neto Benedicto ficou o requerimento do suplente, e despachado por
vossa, com a presença do Dr Curador Geral e feito a tutela e contrato celebrado a
do arrenda do João Augusto Gonçalves de Freitas pelo que vem o suplente requerer
que digna mandar intimar os referido Freitas, ou a quem estiver o mencionado
órfão para entregar ao suplente, sob as penas da lei. (Ação Colônia Orfanológica,
1888: 66).

Freitas, mesmo recebendo intimações para a devolução do órfão, se recusa como diz esse
trecho do documento: “João Augusto Gonçalves de Freitas foi intimado para entregar ao
suplicante o mencionado órfão, Freitas sempre com evasivas, não cumpriu os mandados de busca
(...)” (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 74). Freitas entrou com alegações que o avô do órfão não
teria condições de zelar pelo menor, pois teria estragado os bens de seu neto. O Juízo busca
comprovar por meio de depoimentos que não havia irregularidades, e que o avô estava em
condições de ser tutor. (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 86). Porém, após as comprovações que o
avô de Benedicto teria condições de cuidar e zelar por seu neto, o assoldadante Freitas se recusa a
entregar o menor, que segundo seu avô estaria em condições piores que de escravo:

João Augusto Gonçalves de Freitas se esta compelido a entregar o órfão que está
sofrendo uma verdadeira e (...) detenção, está como que em cárcere privado, isto é,
de dia é escolado como galé, de noite dorme debaixo de chuva para não fugir a sua
condição é pior que de escravo, é menos legitima está nova propriedade de Freitas,
não há obrigação ou razão do órfão continuar a trabalhar forçadamente naquela
fazenda, mas lá permaneceram porque Freitas propala, segundo consta, que
desobedecerá aos mandados deste Juízo (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 100).

Freitas se recusa a devolver o menor, pois requer que sejam pagas as despesas do deferido
menor e não depositando a soldada referente aos serviços do órfão, segundo a intimação o menor
“[...] trabalha como escravo, porque está sofrendo serviços não autorizados por lei” (Ação
Colônia Orfanológica, 1888:119).

Contudo, há uma reviravolta e incoerência nesse caso de Benedicto. Ao final do processo o
suplicante muda de opinião e, por meio de um procurador, diz não querer mais que o menor se
retirasse da responsabilidade de Freitas, uma vez que o mesmo seria bem tratado e pelo fato do
menor não querer sair da fazenda, fazendo-o assim desistir da guarda de seu neto a fim de deixa-lo
com Freitas (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 138). Não existe no documento nenhuma
possibilidade de se compreender os motivos que levaram o avô de Benedicto a mudar tão

34

radicalmente de ideia. No entanto, pode-se questionar que algo ocorreu entre o assoldadante Freitas
e o avô de Benedicto para que uma mudança tão radical se operasse.

3.4- E os menores assoldadados por Freitas?

Por intermédio de um levantamento quantitativo sobre a documentação é constatado que a
maioria dos menores assoldadados por Freitas e residentes na Colônia Orfanológica eram do sexo
masculino.

Gráfico 2 : Sexo dos Menores Assoldadados por Freitas

Fonte: Do autor - Ação Colônia Orfanológica, 1888.

Nos relatos dos menores podemos ter uma noção dos trabalhos exercidos por eles na
Colônia Orfanológica. Temos o exemplo dos relatos de dois residentes na colônia: Vicente e Isabel.
Em relação a abuso sexual, temos também um caso, mas que será tratado especificamente no
capítulo três.
No primeiro relato temos o menor Vicente de 12 anos de idade que descreve quais eram suas
funções dentro da propriedade:
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Respondeu que ocupava-se de manha cedo – primeiro em soltar as galinhas para
pastarem, depois tocava as cabras e vacas para ser tirado o leite, ao meio dia levava
café aos camaradas e a trade socava, digo e a tarde dava milho para as galinhas e
lavava louça (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 249).

Da mesma forma, a menor Isabel de 11 anos também descreve quais tipos de funções lhe
eram designadas, respondendo que era “carregar criança e arrumar a casa” (Ação Colônia
Orfanológica, 1888: 250). Nenhum dos órfãos faz menção a algum aprendizado de “primeiras
letras”, conforme exigência dos Termos de Tutela e de Soldada. Ao que tudo indica, não havia
tempo para isso...
Consta no documento que no dia 19 do mês de agosto de 1890, houve um levantamento
do oficio para o pagamento das soldadas. Foram constatados 14 menores, não havendo nenhuma
citação em relação ao montante inicial de 28 menores.

Sendo assim, metade dos menores

assoldadados tinham desaparecido, provavelmente por meio de fugas ou por meio de ações de mães
e parentes que buscavam recuperá-los (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 264 – 279).
O assoldadante João Augusto Gonçalves de Freitas se opõe a essa cobrança, pois, segundo ele, nem
todos os menores estavam em seu poder, sendo que muitos não prestaram serviços ao assoldadante:

... os órfãos com estes fizeram em seu poder, e prestarão serviços os órfãos
Vicente, Isabel e Palmira, filhos de Benedicto, Gabriel, José filho Joaquim da
Costa e Benedicto não tendo os mais órfãos prestando serviços, e nem farão poder
ao suplicante, porque, alguns fossem reclamando sendo mais, e parentes, e outros
não (...) possível ao suplicante conseguir a captura, ou apreensão deles, sendo que
esses órfãos que não prestaram serviço são: José, Leopoldino e Salvador, filhos de
João Barbosa, Joaquim, João, Anna e Antônio filho de João Bento, Benedicto e
Francisco filhos de Firmina, Bento filho de João de Souza, Antônio filho de
Antônio (...), Antônio, filho de Antônio Ramos Cardoso, Antônio de 14 anos e seu
outro irmão deste de 12 anos assim requerer a vossa senhoria rescindidos os
contratos dos 14 órfãos que não prestaram serviço, cujo os nomes se acham
declarados nesta petição se mande no livro de contratos das soldadas fazer-se ao
competente notas constar (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 285).

Aos 18 dias do mês de abril de 1892, novamente o Juízo de órfãos entra em contato com o
assoldadante, intimando-o a comparecer ao Juízo, pois o mesmo não havia pagado as soldadas dos
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menores: Vicente, Isabel, Palmira, Gabriel, José e Benedicto (Ação Colônia Orfanológica, 1888:
311).
No seguinte ano, aos 12 dias do mês de janeiro de 1893, João Augusto Gonçalves de Freitas
é novamente intimado e pagar a soldadas dos órfãos: Vicente, Isabel, Palmira, Gabriel, José e
Benedicto (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 316). No dia 13 de fevereiro de 1893, Nicolau
Leonardo Pereira da Silva requer a guarda dos seus filhos: Julia, Isabel, Palmira e Vicente filhos de
Benedicta, ex-escrava de João Augusto Gonçalves de Freitas:

Diz Nicolau Leonardo Pereira da Silva, que tendo efetivado o seu casamento e
reconhecido por filhos legítimos, Julia, Isabel, Palmira, e Vicente que se acham
assoldadados com João Augusto Gonçalves de Freitas, acontece que nesta mesma
data os (...) correspondem o suplicante requereu a vossa excelência a rescisão do
contrato e a entrega de seus filhos e como sua (...) a rescisão seja julgada por
sentença do suplicante e vem requerer a vossa excelência se digne mandar que
selados e preparados os autos subam para julgamento, bem como que seja feito a
conta do que o assoldadante deu os mesmos até a data da rescisão do contrato,
passando-se o mandado contra quem de direito for (Ação Colônia Orfanológica,
1888:318).

Em 30 de janeiro de 1893, o Dr Flavio Augusto de Oliveira Queiros, Juiz de Órfãos da
Comarca de São José dos Campos, ordenou a entrega dos menores Julia, Isabel, Palmira e Vicente,
filhos da ex- escrava Benedicta, ao suplicante Nicolau Leonardo Pereira da Silva, atualmente
casado com a mãe desses menores, extinguindo assim o contrato de soldada de Freitas (Ação
Colônia Orfanológica, 1888:325).
O juiz delibera que o assoldadante João Augusto Gonçalves de Freitas seja intimando a
entregar os órfãos em 24hrs no Juízo, mandando o oficial de Justiça Benedicto Bicudo de Oliveira a
propriedade de Freitas, conferir a entrega da intimação ao mesmo (Ação Colônia Orfanológica,
1888: 322 - 323). No prosseguimento dos tramites legais foi especificado a idade dos referidos
menores sendo “Julia com 20 anos de idade mais ou menos, Isabel com 17, mais ou menos, Palmira
com 16, Mais ou menos e Vicente de 15 anos de idade, mais ou menos encerando assim suas
soldadas” (Ação Colônia Orfanológica, 1888:329). Em 08 de Julho de 1893 entre as deliberações
de pagamentos das soldadas foi constatado que a menor Palmira de 14 anos havia falecido (Ação
Colônia Orfanológica, 1888: 344). Na procura pela documentação sobre os motivos de falecimento
da órfã foi constatado que a mesma havia falecido apenas um mês depois do requerimento de
Nicolau Leonardo Pereira da Silva:
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Aos 24 de março de 1893, nesta cidade de São José dos Campos, estas de São
Paulo, em meu cartório, compareceu Manoel Pontes de Araújo, morador desta
cidade com as testemunhas abaixo assinadas e declarou hoje em a Fazenda Montes
Claros deste município, em nome do senhor João Augusto Gonçalves de Freitas, as
6 horas da manhã, faleceu a parda Palmira de 14 anos de idade, solteira e filha de
Benedicta de Tal, tendo sido de morte natural proveniente de queimaduras que a
mesma casualmente receberá e que o seu cadáver vai ser sepultado no cemitério
desta cidade atestam as testemunhas por informação, que Palmira era a mesma
deste acento do que este termo que assino (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 346).

Em 19 de fevereiro de 1907, os menores já emancipados Benedicto, Gabriel e Vicente
entram com um recurso para

receberem

o soldo relativo à suas soldadas (Ação Colônia

Orfanológica, 1888: 356).
Depois de comprovado, por meio dos documentos de batizados, que os referidos suplicantes
eram maiores de idade o juízo deliberou a favor dos mesmos, sendo pagos pelos serviços prestados
em sua infância (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 366).
Em 27 de abril de 1907, ao ser emancipada, Isabel Maria da Conceição também requer as
contas do soldo pelas prestações de seus serviços ao assoldadante João Augusto Gonçalves de
Freitas

(Ação Colônia Orfanológica, 1888: 370). Com seu referido soldo somado e pago a

emancipada Isabel Maria da Conceição se declara: “estando portanto paga e satisfeita. E como
assim disse, dou fé, como este termo, fazendo pago por declarado, não sabendo escrever” (Ação
Colônia Orfanológica, 1888:374).
Após 19 anos, desde o inicio do documento (1888 a 1907) e tendo como um dos requisitos
principais para o assoldadante deter a posse do menor, o aprendizado das primeiras letras e ensinar
um oficio, Isabel sai sem saber escrever seu próprio nome, encerrando-se assim o documento dessa
maneira.
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3. “... PARA VER SE ERA MELHOR TRATADA VIU-SE FORÇADA E CEDER SEUS

DESEJOS”: O CASO DA MENOR JÚLIA,
Dos 28 órfãos que foram conduzidos à Colônia Orfanológica, há um caso que merece ser
trabalhado com mais atenção. Trata-se da órfã Júlia, filha de Benedicta, liberta e solteira. O
documento tem inicio com uma discussão sobre o momento em que ela foi assoldadada, sendo a
leitura do documento relativo às suas tentativas de fuga. Logo após ser encontrada, Júlia foi
interrogada sobre quais motivos a teriam levado a fugir. Júlia, quando tem o direito a voz, acusa seu
assoldadante João Augusto Gonçalves de Freitas, proprietário da fazenda Montes Claros e
administrador da Colônia, de obrigá-la a manter relações sexuais sob a expectativa de receber
melhor tratamento.
O desenrolar do caso de Júlia, tem início aos 19 dias do mês de julho de 1890. Nesse
momento o assoldadante de Júlia, João Augusto Gonçalves de Freitas, se dirige ao juizado, para que
seja despachado um pedido de apreensão da referida órfã.

Diz João Augusto Gonçalves de Freitas, que tendo a assoldadado a órfã Julia, filha
de Benedicta, aconteceu que a dita órfã em ausência do suplicante fugiu de seu
poder, isto desde o dia 15 do corrente, sem que para isso tivesse motivo, e
requerendo o suplicante que a mesma continue na soldada em que se acha, sem (...)
a soldada se digna dar se passe mandado de apreensão contra a mesma, afim de ter
ela apreendida e entregue ao suplicante para continuar sua soldada (Ação Colônia
Orfanológica, 1888: 229).

Nos relatos do documento, Júlia consta ter 16 anos de idade. Em um primeiro momento, o
oficial de justiça que estava a sua procura a encontra na casa de Nicodão no bairro do Jaguary
também localizado na zona norte de São José dos Campos/SP. Entretanto, a menor Júlia estava
relutante em retornar à casa de seu assoldadante. Empreender- se em fuga seria uma opção para
escapar dos mandados dos oficias de policia que estavam em sua busca. O oficial de justiça
responsável pela busca da menor, Benedicto Bicudo de Oliveira, nos fornece detalhes de seu
encontro com Júlia que torna a história mais intrigante:
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[...] fora aprende-la a requerida órfã Júlia e fui em seguida conduzindo-a a para
Fazenda de Montes Claros pertencente ao requerente quando em frente a casa de
Luís Bispo quando aqui no caminho fugiu a órfã Júlia de meu poder entrando no
mato para não mais eu vela e dei na ocasião de cima a órfã Júlia que se atiraria no
tanque se fosse para casa de Caiara que é a mesma requerente João Augusto
Gonçalves de Freitas, para esta razão não fui de dar comprimento completo do
presente mandado retro a referida verdade e que dou fé e assino. São José dos
Campos, 1 de Julho de 1890. Oficial de justiça Benedicto Bicudo de Oliveira
(Ação Colônia Orfanológica, 1888: 230 - 231).

O mais provável significado da palavra “tanque” , ao qual Júlia estava se referindo no
documento é, segundo o dicionário Michaelis - Depósito de águas fluviais ou pluviais; açude, poço.
Nesse sentido, Júlia estaria se referindo em se atirar em um lugar de relativa profundidade,
ameaçando assim arriscar sua própria vida do que voltar para a casa de seu assoldadante.

Júlia, constando ser foragida, ao que tudo indica encontrou abrigo em casa de Felício
Augusto de Andrade. Sendo assim, oficiais de justiça se dirigiram a referida moradia. Felício, então
confirmou que a órfã esteve sim em sua moradia e encontrava-se grávida do assoldadante, João
Augusto Gonçalves de Freitas (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 235).

João Augusto Gonçalves de Freitas, a respeito de tal afirmação, alega ser calunia, e que
tomaria providencias judiciais cabíveis sobre a difamação que teria recebido, “dizendo ainda que a
dita órfã acha-se grávida do suplicante por esta calunia o suplicante pretende criminalmente dar o
corretivo preciso do caluniador” (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 235).

O judiciário, a respeito das acusações, decide averiguá-las, e intima a menor Júlia a
esclarecer as acusações sobre o assoldadante Freitas “... contra o suplicante João Augusto
Gonçalves de Freitas visto como esta órfã se achas desonrada e com filho do referido Gonçalves de
Freitas” (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 240).

No dia 30 de julho de 1890, a menor Júlia comparece para depor na intendência municipal.
No depoimento, a órfã relata que era maltratada pelo assoldadante João Augusto Gonçalves de
Freitas e por sua esposa Francisca Caroline d’Araújo Gonçalves, além de ter que ceder aos desejos
do mesmo para receber melhor tratamento na fazenda. Na intendência municipal foram feitas uma
série de perguntas, na qual Júlia tem sua oportunidade de expor sua versão dos fatos, o que torna
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mais intrigante sua história:

Perguntado qual foi o motivo porque fugiu ela respondente da casa de seu
assoldadante João Augusto Gonçalves de Freitas? Respondeu que fugiu não só
porque era maltratada pela mulher do assoldadante que por pensar que ela
respondente andava com seu marido, a espancava todos os dias, como também era
maltratada pelo próprio assoldadante que a pedido de sua mulher a espancava.
Perguntado se ela respondente pelo seu mal comportamento não dava outros
motivos para ser castigada? Respondeu que não dava e que ela respondente tinha
sido por duas vezes perseguida pelo assoldadante e que para ver se era melhor
tratada viu-se forçada e ceder seus desejos, mas que quem a deflorou foi um
camarada da mesma casa do assoldadante, João Inácio de Brito, disse mais que
mesmo antes de ter cedido aos desejos do assoldadante já era ela respondente
castigada, assim como são todos os outros órfãos existentes em casa do mesmo
assoldadante. Perguntado quais os meios de que lançava mão o assoldadante
dela respondente para castiga-la e mais aos órfãos seus companheiros?
Respondeu que eles eram espancados, com vara, velho chicote e palmatória (Ação
Colônia Orfanológica, 1888: 241 - 242).( grifos nossos)

O relato de Júlia é extremamente revelador, uma vez que explicita os castigos dos quais era
vítima, bem como os demais órfãos da Colônia Orfanológica, e, como se não bastasse, a
humilhação pela qual passava a se ver obrigada a ceder aos desejos sexuais de seu assoldadante.
O Código Criminal brasileiro da época relativo aos crimes sexuais, ainda se reportava ao
Código Imperial de 1830. Embora o processo seja datado do ano de 1890, o Código que foi
utilizado no caso de Júlia foi o Imperial, em razão de o caso ter sido julgado em julho de 1890. A
não utilização do novo Código Crime de 1890, se deve ao fato deste ter sido instituído só em
outubro do mesmo ano.

Maria Emília Vasconcelos dos Santos (2007) ao pesquisar sobre crimes sexuais no período do
Império em Pernambuco, entre os anos de 1860 a 1888, demonstra como se procedia juridicamente
a respeito do crime de ordem sexual. A autora analisa também a figura da mulher menor de idade,
que deveria ser vigiada com maior zelo:

A idade era umas das formalidades exigidas pelo Código Criminal do Império para
se configurar o crime de sedução, defloramento e nos casos de estupro quanto mais
novas as mulheres maiores eram as chances de ter a sua queixa atendida pela
justiça, já que existia uma crença que as mulheres mais adultas poderiam ter
consentido na consumação do ato sexual e que poderiam ser defender de um ataque
de um homem mais afoito (SANTOS, 2007: 03).
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Outro autor que igualmente aborda a questão de como a figura da vitima é vista e
construída é Carlos Eduardo Millen Grosso (2014), que ao analisar Daniella Georges Coulouris
(2010) em sua tese sobre “A Desconfiança em Relação à Palavra da Vítima e o Sentido da Punição
em Processos Judiciais de Estupro”:

Na compreensão corriqueira dos juristas e dos médicos legistas do período, a
mulher era considerada virgem, e, por consequência,“honesta”, quando não
cometera a cópula e quando seus órgãos sexuais permanecessem ilesos, verificada
pela presença da membrana ( GROSSO apud COULOURIS, 2014: 104).

Através da analise desses autores acima, podemos perceber que pelo simples fato de Júlia
não ser mais virgem, seu depoimento poderia ser considerado insuficiente para qualquer indagação
sobre o comportamento do assoldadante João Augusto Gonçalves de Freitas.

No decorrer da leitura do processo sobre as acusações e sendo anexado posteriormente na
documentação sobre a Colônia Orfanológica de São José dos Campos/SP, foram intimados outros
menores em situação semelhante a Júlia. Todos os menores intimados eram assoldadados por
Freitas, residiam na fazenda Montes Claros e depuseram sobre o tratamento que recebiam na
Colônia.

Foram chamados para depor os menores Vicente, Isabel, Palmira e Laurindo, este último
não comparecendo por ter falecido. As perguntas dirigidas aos menores são a respeito se eram bem
tratados na propriedade de Freitas, se sofriam algum tipo de tratamento agressivo e quais eram os
serviços que prestavam ao assoldadante. (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 249- 250).

Nos depoimentos dos menores existe uma homogeneidade, visto que todos negaram sofrer
tais abusos e não tinham a intenção de sair da propriedade de Freitas. De fato, a órfã Palmira
expressa que ficaria triste se saísse da fazenda (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 250).
Findo o depoimento dos órfãos, quem tem a palavra é o assoldadante João Augusto
Gonçalves de Freitas. Em sua defesa, alega que as acusações eram mentirosas, e levanta a questão
de que o comportamento de Júlia era duvidoso. O assoldadante diz ainda que a menor roubava
pertences de sua casa e visitava escondido o quarto de João de Brito, sendo o mesmo o suposto
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autor do defloramento. E ainda complementa dizendo que se a menor tivesse recebido o devido
corretivo não agiria dessa forma:

Aproveitando a vista concedida tenho a dizer. A não ser a privacidade de pessoas
malévolas, abjetas e corruptas, que inseminaram a órfã Júlia, com certeza, a mesma
não tinha a audácia de vir perante a este Juízo, dar as respostas conforme dica as no
auto de perguntas os filhos. Ela não viria mentir escandalosamente, quando afirmou
que eu a perseguia para fazer atos ilícitos. É a maior das calunidades que ensinaram
esses useiros, e veseiros, (...) a devanidão, cênicos, que não duvidam marear a
reputação de qualquer pessoa, a estes é que deve recair intacta tal calunia para que
são verdadeiro cansaços da sociedade, e lhes são indeferidos a honra, ou
honestidade de qualquer senhora, pois como já disse não seduzi e vez disso.
Felizmente cita calunio não me atingirá nunca porque sou bem conhecido como pai
de família, e sou respeitador do lar domestico. Não fosse da órfã Júlia, daria-lhe o
preciso corretivo, no entanto procurarei dar a aqueles que não responder por seus
atos. Quando aos maus tratos que diz Julia ter recebido em minha companhia onde
ela mas se o é outra falsidade, como a que disse teres com os demais órfãos que se
acham em minha casa recebido também maus tratos, o que verificou ao contrario
este juízo.
Quando perguntou aos mesmos as folhas n13. Se de fato ela tivesse recebido o que
merecia, talvez não tivesse procedido como procedeu, e que só depois destes
acontecimentos, é que eu fui (...) do péssimo e comportamento dela, que além de
tutor tinha a (...) de subtrair certas coisas de minha casa para escondida foi fazer
suas porgadas no quarto onde morava o senhor morador João de Brito sem quem
me disse anda a coitada. Deixo de narrar outras muita periferias de Julia, e só
ultimamente por mim sabidas, ficando a perspicácia de vossa senhoria
descumprimento da verdade e desta tramoia urdida nas trevas, para fazer sobre o
meu caráter a verdadeira justiça. (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 253- 254).

Maria Emilia Vasconcelos dos Santos (2007), em sua dissertação de mestrado, Moças
Honestas" ou "Meninas Perdidas": Um estudo sobre a honra e os usos da justiça pelas mulheres
pobres em Pernambuco Imperial (1860 - 1888) discorre sobre como os processos crimes relativos à
ordem sexual eram conduzidos, e na leitura encontramos similaridades com o caso de Júlia,
principalmente quando o assoldadante João Augusto Gonçalves de Freitas se expressa sobre o caso
em relação à conduta da menor. De acordo com Santos:

Durante o andamento das investigações, dos inquéritos policiais e dos processos
criminais, fazia-se necessário um levantamento sobre a vida das jovens e seu
comportamento pregresso, visando analisar as suas atitudes e comportamentos no
dia a dia. A partir dessa investigação, algumas mulheres podiam ser suspeitas de
uma “vida de devassidão”, como gostava de afirmar a defesa de grande parte dos
acusados. Caso constatasse tal suspeita, abria-se a possibilidade de atenuação da
pena dos agressores ou o arquivamento do processo. (SANTOS, 2007:80)
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Em sua fala, João Augusto Gonçalves de Freitas levanta questionamentos acerca do caráter
da vítima, visando assim construir situações que poderiam desqualifica-la em relação à sua conduta
moral. Boris Fausto (2001), discute sobre as construções das identidades de ofensor e vitima,
constatando assim mais um autor que trata dessa temática, com semelhanças ao caso de Júlia:

A ofendida é o núcleo central das atenções, sendo em regar objeto de uma
estratégia poluidora de longo alcance, com a finalidade de comprovar ou pelo
menos sugerir sua “desonestidade”. Uma das técnicas mais comuns dessa estratégia
consiste no depoimento de testemunhas do sexo masculino que dizem ter mantido
relações sexuais com a ofendida ou, mais prudentemente, afirmam ter “brincando“
com ela, ou ainda saber de seu defloramento por um terceiro (FAUSTO, 2001:
207).

Angela Pires Martori Chichitostti (2008) observa como a figura da acusada é tratada,
principalmente quando o sujeito tem status mais elevado dentro da sociedade, como é o caso do
assoldadante João Augusto Gonçalves de Freitas:

Interessante notar que quando os “ofensores” eram pessoas mais conhecidas, ou de
“posses” e que tinham condições de contratar um advogado particular o processo
ou inquérito acabavam sendo interrompido por falta de provas, a mulher era
considerada não honesta e por isso seu depoimento acabava por não ter valor
substancial (CHICHITOSTTI, 2008: 04).

Eliane Cristina Deckmann Fleck (2007) da mesma forma que Chichitostti (2008), encontra
essa diferenciação no tratamento quando o acusado é conhecido como de “bom caráter”: “Já os
homens acusados de crimes sexuais, embora não deixassem de ser julgados por sua conduta, quando
apresentados como homens de “bom caráter” e trabalhadores, tinham mais chance de ser
absolvidos” (FLECK, 2011: 199). Na documentação se encontra exatamente isso no depoimento do
assoldadante a respeito da imagem da menor Júlia, quando o mesmo enfatiza “do péssimo
comportamento dela” (Ação Colônia Orfanológica, 1888: 254). E o próprio acusado, referindo-se
a si mesmo como: “conhecido como pai de família, e sou respeitador do lar domestico” (Ação
Colônia Orfanológica, 1888: 253).
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Depois dos desdobramentos, foi perguntado a João Augusto se ele gostaria de manter a
posse da menor, respondendo que não. Sendo assim, pediu a exoneração do cargo de assoldadante,
rescindindo o contrato do pagamento da soldada, devolvendo-a ao seu tutor original, o Tenente
Francisco Antônio Mariano Leite em 07 de agosto de 1890. Este fato foi o ultimo registro
encontrado sobre Júlia no documento.

As construções sociais em relação às identidades do acusado e da vitima, são de relevância
para se compreender a historicidade da fonte consultada. A partir dos estudos do documento, à luz
da historiografia, observou- se a forma pela qual a figura da mulher é conceituada e construída na
narrativa do processo de crime sexual e observada no caso da menor Júlia.

Júlia tem sua própria versão dos fatos, de que foi maltratada e abusada sexualmente por seu
assoldadante. E durante o processo todos os fatos foram expostos, desde o testemunho de acusação
ao assoldadante, como também os depoimentos dos órfãos residentes na Colônia que não
expuseram nada que desabonasse o acusado. Por outro lado, observamos uma tentativa de criar uma
figura de desonestidade em torno de Júlia, com um desfecho sem conclusões judiciais visíveis e o
simples desaparecimento de Júlia no restante do documento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a importância de se trabalhar uma documentação inédita do período
referente ao pós-abolição da cidade de São José dos Campos, a documentação sobre a Colônia
Orfanológica de São José dos Campos/SP nos mostrou evidências conflituosas dessa época.
Na nova configuração de sociedade que surgiu após a emancipação do trabalho escravo,
percebemos permanências da escravidão, nesse caso vivenciadas pelas crianças e jovens
descendentes da senzala ou oriundos da pobreza. Crianças e jovens subjugados, submetidos a
trabalhos para além de suas forças, não raras vezes vítimas de maus tratos ou violência sexual.

Na Colônia Orfanológica instituída na cidade de São José dos Campos/SP e mais
especificadamente na fazenda Montes Claros se encontram experiências dessa configuração,
dentre as mais importantes está a captação desses menores de parcelas desfavorecidas da
sociedade para o trabalho, a tentativa dos familiares reaverem seus entes queridos e a
problemática do abuso sexual da menor Júlia. Todas essas questões expostas em 396 páginas
do documento e trabalhadas nos capítulos dessa pesquisa são de extrema importância para a
compreensão desses sujeitos sociais que emergiram no pós-abolição e que constituem uma
parte da história brasileira que merece cada vez mais ser estudada.
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